
 

 

 

 

 

O N D E R W I J S V I S I T A T I E  
 

 

 

 

 

 

 

Autotechnologie 
Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor 
Autotechnologie aan de Vlaamse hogescholen 
 

 

 

 

 

 

V l a a m s e  H o g e s c h o l e n r a a d  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 december 2010 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D e  o n d e r w i j s v i s i t a t i e  A u t o t e c h n o l o g i e  

 

 

Ravensteingalerij 27, bus 3 

1000 Brussel 

tel.: 02 211 41 90 

info@vlhora.be 

 

 

Exemplaren van dit rapport kunnen tegen betaling verkregen worden 

op het VLHORA-secretariaat. 

 

 

Het rapport is ook elektronisch beschikbaar op 

http://www.vlhora.be > evaluatieorgaan > visitatierapporten > huidige ronde 

 

Wettelijk depot: D/2010/8696/25 

 



voorwoord 
 

 

De visitatiecommissie brengt met dit rapport verslag uit over haar oordelen en de daaraan ten grondslag liggende 

motivering, conclusies en aanbevelingen die resulteren uit het onderzoek dat zij heeft verricht naar de 

onderwijskwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Autotechnologie in Vlaanderen. 

 

 

De visitatiecommissie heeft hierbij de visitatieprocedure Handleiding Onderwijsvisitaties VLIR|VLHORA, februari 

2005 gevolgd, waarbij zij niet enkel aanbevelingen en suggesties formuleert in het kader van de continue 

kwaliteitsverbetering van het hoger onderwijs, maar ook een oordeel geeft in het kader van de accreditatie van de 

opleiding.  

 

 

De visitatie en dit rapport passen in de werkzaamheden van de hogescholen en van de Vlaamse 

Hogescholenraad (VLHORA) met betrekking tot de kwaliteitszorg van het hogescholenonderwijs, zoals bepaald in 

artikel 93 van decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs. 

 

 

Met dit rapport wordt de bredere samenleving geïnformeerd over de wijze waarop de hogescholen en meer 

bepaald de betrokken opleiding omgaat met de kwaliteit van haar onderwijs. Toch is het rapport in de eerste 

plaats bedoeld voor de hogeschool die de opleiding aanbiedt. Op basis van de bevindingen van het rapport kan 

de hogeschool nu en in de nabije toekomst actie nemen om de kwaliteit van het onderwijs in de opleiding te 

handhaven en verder te verbeteren. De lezer moet er zich echter terdege bewust van zijn dat het rapport slechts 

een momentopname biedt van het onderwijs in de opleiding en dat de rapportering van de visitatiecommissie 

slechts één fase is in het proces van kwaliteitszorg. 

 

 

De VLHORA dankt allen die meegewerkt hebben aan het welslagen van dit proces van zelfevaluatie en visitatie. 

De visitatie was niet mogelijk geweest zonder de inzet van al wie binnen de hogeschool betrokken was bij de 

voorbereiding en de uitvoering ervan. Tevens is de VLHORA dank verschuldigd aan de voorzitter, de leden en de 

secretarissen van de visitatiecommissie voor de betrokkenheid en deskundige inzet waarmee zij hun opdracht 

hebben uitgevoerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc Vandewalle   Toon Martens 

secretaris-generaal  voorzitter 
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Hoofdstuk 1 De onderwijsvisitatie Autotechnologie  

1.1 inleiding 

In dit rapport brengt de visitatiecommissie verslag uit van haar bevindingen over de onderwijskwaliteit van de 

professioneel gerichte bachelor Autotechnologie, die zij aan de Hogeschool voor Wetenschap & Kunst, de 

Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen en de Karel de Grote-Hogeschool tijdens het najaar van 2009 in 

opdracht van de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) heeft onderzocht. 

 

Dit initiatief past in de werkzaamheden van de hogescholen en van de VLHORA met betrekking tot de 

kwaliteitszorg van het hogescholenonderwijs, zoals bepaald in artikel 93 van het decreet van de Vlaamse 

Gemeenschap van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen. 

 

 

 

1.2 de betrokken opleidingen 

De opleiding Autotechnologie wordt door 3 hogescholen aangeboden. De visitatiecommissie bezocht op: 

 

 

- 17, 18 en 19 november 2009  Hogeschool voor Wetenschap en Kunst  

- 13, 14 en 15 oktober 2009  Karel de Grote-hogeschool – Katholieke Hogeschool Antwerpen  

- 15, 16 en 17 december 2009  Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen  

 

 

 

1.3 de visitatiecommissie 

1.3.1 samenstelling 

De visitatiecommissie werd samengesteld conform de procedure van de Handleiding Onderwijsvisitaties 

VLIR|VLHORA, februari 2005. Meer in het bijzonder werden de richtlijnen van de Erkenningscommissie Hoger 

Onderwijs met betrekking tot de onafhankelijkheid van de commissieleden opgevolgd. De visitatiecommissie werd 

samengesteld door het bestuursorgaan van de VLHORA in zijn vergadering van 8 mei 2009. 

 

 

De visitatiecommissie die de Karel de Grote-Hogeschool bezocht heeft: 

 

Voorzitter en domeindeskundige:  Eric Van den Bulck 

Onderwijsdeskundige:  Paul Van Hauwermeiren 

Domeindeskundige:  Ank Naerebout 

Domeindeskundige:  Peter Van Laer 

 

 

De visitatiecommissie die de Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen en de Hogeschool voor Wetenschap 

& Kunst bezocht heeft: 

 

Voorzitter en domeindeskundige:  Eric Van den Bulck 

Onderwijsdeskundige:  Paul Van Hauwermeiren 

Domeindeskundige:  Ank Naerebout 
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Voor een kort curriculum vitae van de commissieleden, zie bijlage 1. 

 

 

Vanuit de VLHORA werden een projectbegeleider en een secretaris aangesteld. Voor de visitatie van de 

opleiding Autotechnologie waren dit: 

 

Projectbegeleider:    Floris Lammens  

 

Secretaris: 

 

Hogeschool voor Wetenschap en Kunst   Chris Peeters 

Karel de Grote-hogeschool – Katholieke Hogeschool Antwerpen  Chris Peeters  

Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen   Chris Peeters  

 

 

 

1.3.2 taakomschrijving 

De commissie geeft op basis van het zelfevaluatierapport van de opleiding en de gesprekken ter plaatse: 

- een oordeel over de onderwerpen en facetten uit het accreditatiekader van de NVAO; 

- een integraal oordeel over de opleiding; 

- suggesties om waar mogelijk te komen tot kwaliteitsverbetering. 

 

 

 

1.3.3 werkwijze 

De visitatie van de opleiding Autotechnologie aan de hogescholen gebeurde conform de werkwijze zoals die is 

vastgelegd in de Handleiding Onderwijsvisitaties VLIR|VLHORA, februari 2005.  

 

Voor de beschrijving van de werkwijze van de visitatiecommissie worden vier fasen onderscheiden. 

 

- fase 1, de installatie van de commissie; 

- fase 2, de voorbereiding; 

- fase 3, het visitatiebezoek; 

- fase 4, de schriftelijke rapportering. 

 

 

 

Fase 1 De installatie van de visitatiecommissie 

 

 

Op 8 juli 2009 werd de visitatiecommissie officieel geïnstalleerd.  

 

De installatievergadering stond in het kader van een kennismaking, een gedetailleerde bespreking van het 

visitatieproces aan de hand van de Handleiding Onderwijsvisitaties VLIR|VLHORA, februari 2005 en een 

toelichting van het ontwerp van domeinspecifieke referentiekader. Daarnaast werden een aantal praktische 

afspraken gemaakt, onder meer met betrekking tot het bezoekschema, de bezoekdagen en de te lezen 

eindwerken en/of stageverslagen. 
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Fase 2 De voorbereiding 

 

 

De visitatiecommissie heeft een domeinspecifiek referentiekader voor de opleiding opgesteld en aan de 

opleidingen bezorgd.  

 

Elk commissielid heeft het zelfevaluatierapport en de bijlagen bestudeerd, de geselecteerde eindwerken gelezen 

en haar/zijn argumenten, vragen en voorlopig oordeel vastgelegd in een checklist, waarvan de secretaris een 

synthese heeft gemaakt. De synthese werd uitvoerig besproken en beargumenteerd door de commissieleden. Op 

basis van de bespreking en de door de commissieleden opgestuurde vragenlijsten, inventariseerde de secretaris 

kernpunten en prioriteiten voor de gesprekken en het materialenonderzoek bij de visitatie.  

 

 

 

Fase 3 Het visitatiebezoek 

 

 

De VLHORA heeft een bezoekschema ontwikkeld dat desgevallend aangepast werd aan de specifieke situatie 

van de opleiding. Het bezoekschema werd opgenomen als bijlage 3. Tijdens de visitatie werd gesproken met een 

representatieve vertegenwoordiging van alle geledingen die bij de opleiding betrokken zijn. Tijdens de visitatie 

werd bijkomend informatiemateriaal bestudeerd en werd een bezoek gebracht aan de instelling met het oog op de 

beoordeling van de accommodaties en de voorzieningen voor de studenten. Tijdens de visitatie werd voor de 

verdere bevraging gebruik gemaakt van de synthese van de checklist en de vragenlijsten.  

 

Binnen het bezoekprogramma werden een aantal overlegmomenten voor de commissieleden voorzien om de 

bevindingen uit te wisselen en te komen tot gezamenlijke en meer definitieve (tussen)oordelen. Na de 

gesprekken met de vertegenwoordigers van de opleiding hebben de visitatieleden hun definitief (tussen)oordeel 

per facet en per onderwerp gegeven.  

 

Op het einde van het visitatiebezoek heeft de voorzitter een korte mondelinge rapportering gegeven van de 

ervaringen en bevindingen van de visitatiecommissie, zonder expliciete en inhoudelijk waarderende oordelen uit 

te spreken. 

 

 

 

Fase 4 De schriftelijke rapportering 

 

 

De secretaris heeft in samenspraak met de voorzitter en de commissieleden, op basis van het 

zelfevaluatierapport, de checklisten en de motiveringen een ontwerp opleidingsrapport opgesteld. Het 

ontwerprapport geeft per onderwerp en per facet het oordeel en de motivering van de visitatiecommissie weer. 

Daarnaast werden - waar wenselijk en/of noodzakelijk - aandachtspunten en eventuele aanbevelingen voor 

verbetering geformuleerd. 

 

Het ontwerp opleidingsrapport werd aan de hogescholen gezonden voor een reactie. De reactie van de opleiding 

op het ontwerp opleidingsrapport werd door de commissie in een slotvergadering besproken. De 

visitatiecommissie stelde ook een vergelijkend gedeelte op. Hierin worden de belangrijkste conclusies en 

aanbevelingen van de visitatie vergelijkenderwijs weergegeven. Tevens werden de oordelen per onderwerp, per 

facet en per hogeschool in een vergelijkende tabel weergegeven. 

 

Het vergelijkende deel en de opleidingsrapporten worden samengebracht in het visitatierapport van de 

professioneel gerichte bacheloropleiding in de Autotechnologie. 
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1.3.4 oordeelsvorming 

 

De commissie legt in een eerste fase een oordeel per facet vast. Daarna legt de commissie een oordeel per 

onderwerp vast op basis van de oordelen van de facetten die van het onderwerp deel uitmaken.  

 

In de oordelen per onderwerp wordt steeds een overzicht gegeven van de oordelen per facet. In geval van een 

compensatie van facetten, wordt het oordeel op onderwerpniveau gevolgd door een motivering en aangevuld met 

de weging die de commissie hanteerde in de oordeelsvorming op onderwerpniveau. In de overige gevallen wordt 

voor de motivering van het oordeel op onderwerpniveau verwezen naar de argumentatie bij de facetten.  

 

De oordelen per facet en per onderwerp hebben betrekking op alle locaties, afstudeerrichtingen en varianten. 

Daar waar er een onderscheid in het oordeel per afstudeerrichting en/of locatie en/of variant nodig is, wordt dit 

aangegeven in het rapport. 

 

De commissie houdt in haar beoordeling rekening met accenten die de opleiding eventueel zelf legt, met het 

domeinspecifieke referentiekader en met de benchmarking ten opzichte van de gelijkaardige opleidingen in 

andere instellingen van hoger onderwijs.  

 

Alle oordelen en wegingen volgen de beslisregels zoals geformuleerd in de Handleiding Onderwijsvisitaties 

VLIR|VLHORA, februari 2005. Op het niveau van de facetten volgen de oordelen een vierpuntenschaal: 

“onvoldoende”, “voldoende”, “goed” en “excellent”. Op het niveau van de onderwerpen en op het niveau van de 

opleiding in haar geheel geeft de commissie een antwoord op de vraag of er in de opleiding voor dit onderwerp 

voldoende generieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn. Hierbij kan het oordeel “voldoende” of “onvoldoende” 

luiden. 

 

 

 

1.4 indeling van het rapport 

Het rapport bestaat uit twee delen. In het eerste deel beschrijft de visitatiecommissie in hoofdstuk 2 het 

domeinspecifiek referentiekader op basis waarvan zij de gevisiteerde opleidingen heeft beoordeeld. Hoofdstuk 3 

bevat de algemene bevindingen van de commissie. In hoofdstuk 4 worden de belangrijkste conclusies en 

bevindingen van de commissie per facet vergelijkenderwijs weergegeven en tot slot worden in hoofdstuk 5 de 

toegekende scores in tabelvorm samengevat. 

 

In het tweede deel van het rapport brengt de commissie verslag uit over de gevisiteerde opleidingen. Voor elke 

afzonderlijke hogeschool en dus voor elke afzonderlijk gevisiteerde opleiding kan u een deelrapport terugvinden. 

De deelrapporten bevatten de aanbevelingen die de commissie doet ten aanzien van elke afzonderlijke 

hogeschool en zijn gemakshalve geordend naar alfabetische volgorde van de benaming van de hogescholen. 
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Hoofdstuk 2 Het domeinspecifieke referentiekader Autotechnologie  

2.1 inleiding 

Voor iedere (groep van) opleiding(en) wordt een domeinspecifiek referentiekader ontwikkeld dat door de 

commissie gebruikt wordt bij de beoordeling van opleidingen. De visitatiecommissie is verantwoordelijk voor de 

opmaak van het domeinspecifiek referentiekader. De VLHORA als evaluatieorgaan geeft de procedure1 aan voor 

de opstelling ervan.  

 

Het referentiekader is niet bedoeld om een ideale opleiding te schetsen. Respect voor de eigenheid van een 

opleiding en voor de diversiteit binnen eenzelfde opleiding over de instellingen heen, veronderstelt immers dat in 

de eerste plaats wordt nagegaan of elke opleiding erin slaagt haar eigen doelstellingen te realiseren en dit zowel 

inhoudelijk als procesmatig. Dit belet niet dat wordt nagegaan of elke opleiding aan een aantal minimumeisen 

voldoet, die aan de betreffende opleiding worden gesteld vanuit het vakgebied en/of de relevante beroepspraktijk.  

 

 

 

2.2 Gehanteerde input 

- referentiekaders van de opleidingen: 

 Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen; 

 Hogeschool voor Wetenschap & Kunst; 

 Karel de Grote Hogeschool. 
 

- brondocumenten onderschreven door werkveld 
Geselecteerde beroepsprofielen zoals voorgeschreven door de SERV2 (Sociaal Economische Raad Van 

Vlaanderen): 

 48: Technicus Auto; 

 647: Technicus onderhoud en herstelling motorfietsen; 

 Productiemanager. 
 

- internationale referentiekaders 

 Profiel van de Bachelor of Engineering3: Werktuigbouwkunde. 

 

 

 

2.3 Domeinspecifieke competenties 

 

Gemeenschappelijke domeinspecifieke competenties 

 

Twee van de drie departementen hebben gemeenschappelijke beroepsspecifieke competenties opgesteld binnen 

hun associatie. De competenties in deze lijst werden voornamelijk betrokken uit deze van KaHo Z.W. Vlaanderen 

en Wenk-Denayer. De lijst van competenties loopt parallel aan deze van de opleiding Mechanische Ontwerp en 

Productietechnologie met wie de opleiding Autotechnologie veel gemeen heeft. 

                                                           
1  De procedure voor het opstellen van het domeinspecifiek referentiekader is beschikbaar op de website van de VLHORA 

www.vlhora.be onder de rubriek visitatie & accreditatie. 
2  http://www.serv.be  beroepsprofielen 
3  http://macavity.nl/macavity.nl/engineering.pdf 
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1. Beroepsspecifieke aspecten van werkplanning en -organisatie 

De bachelor in de autotechnologie kan voor een concrete situatie de werkverdeling, werkvoorbereiding en 

werkorganisatie opstellen. 

 

2. Ontwerp 

De bachelor in de autotechnologie is in staat om specificaties van een voorontwerp uit te werken in een concrete 

realisatie, o.a. werktekeningen, instructies en valideren van mechanische systemen. 

 

3. Engineering 

De bachelor in de autotechnologie is in staat uitgaande technische dossiers samen te stellen en inkomende 

technische dossiers te behandelen.  

 

4. Productie 

De bachelor in de autotechnologie kan technische aspecten van een productieproces beheren, zoals 

programmering, controles, afregelingen, bedrijfsinrichting en opvolging van de kwaliteitseisen van een 

productiesysteem.  

 

5. Installatie en onderhoud 

De bachelor in de autotechnologie kan beroepsspecifieke mechanische systemen installeren en in bedrijf stellen. 

Hij kan ze operationeel houden en de onderhouds-problemen opvolgen en oplossen.  

 

6. Technisch commerciële diensten 

De bachelor in de autotechnologie is in staat om te onderhandelen over de aankoop en verkoop van 

beroepsspecifieke technologische installaties en producten en kan zich klantgericht opstellen. 

 

7. Training 

De bachelor in de autotechnologie kan communiceren over beroepsspecifieke technische systemen en dit zowel 

met mensen met opleiding van Master tot TSO. 

 

8. Beroepsspecifieke werkrandvoorwaarden 

De bachelor in de autotechnologie toont respect voor de specifieke beroepsaspecten van de werkvloer: 

gezondheid, veiligheid en milieu. (herformulering: houdt rekening met/heeft kennis van en besteedt de nodige 

aandacht aan/ combinatie van kennis en attitude) 

 

 

Opleidingsgebonden/Afstudeerrichtingsgebonden competenties 

 

De door de opleidingen aangeleverde domeinspecifieke competenties zijn ofwel direct overgenomen uit de 

gemeenschappelijke lijst op het web of zijn hier en daar iets meer concreter uitgeschreven. Ze zijn volledig vervat 

in bovenstaande lijst. 

 

 

 

2.4 besluit 

De continue technologische evoluties in voertuigtechnieken, productiemachines en materialen vergt een 

toenemende verbreding van de competenties rond engineering. De levenscycli van producten en machines 

worden korter terwijl de complexiteit van de producten nog steeds toeneemt. De kwaliteitseisen die aan de 

producten worden gesteld, worden alsmaar strenger. De industriële activiteiten in deze sector vertonen een 

toenemende graad van internationalisering. Aankweken van leergierigheid, innovatiegerichtheid en internationale 

polyvalentie moeten dus in deze bacheloropleiding prominent aanwezig zijn. Deze attitudes vragen om stappen in 

kennisgericht zowel als competentiegericht onderwijs. 
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Hoofdstuk 3 De opleidingen in vergelijkend perspectief 

Woord vooraf 

 

De drie instellingen trekken voor de gevisiteerde opleidingen een groot aantal studenten aan. Zij bieden een 

opleiding aan met een maatschappelijk relevant studieprogramma met onmiddelijke inzetbaarheid. De 

afgestudeerden worden in de verschillende sectoren van de automotive branche erg gewaardeeerd. De hoge 

tewerkstellinggraad en de goede contacten met het werkveld getuigen van een waardevolle bacheloropleiding 

voor Vlaanderen. 

 

Het grote verbeterpunt dat in het vergelijkend perspectief naar voor komt, is eerder van fundamentele aard. Het 

betreft met name facet 2.1, het relatiekader tussen inhoud en doelstellingen. Alhoewel dit facet betrekking heeft 

op het concreet opleidingsprogramma, is de problematiek van dergelijk diepgaande aard dat het het niveau van 

de opleiding en van het departement ver overstijgt. De impact van dit facet laat zich echter voelen over nagenoeg 

alle onderwerpen, tot en met de integrale kwaliteitszorg. Het lijkt de commisie dat vooruitgang in deze materie de 

ganse sector van hogescholen en universiteiten ten goede kan komen. 

 

De commissie wil verder twee elementen benadrukken die zij belangrijk vindt in de beoordeling van de 

opleidingen. In de eerste plaats is er de uitstraling van de opleiding naar de gemeenschap en de scholieren van 

het middelbaar onderwijs in het bijzonder. De visitaties hebben bevestigd dat zowel de grootte als het 

scholingsniveau van de studenteninstroom aan vele facetten een positieve bijdrage kunnen hebben. Hieraan 

moet continu door de vele actoren die belang hebben bij deze opleiding, gewerkt worden. Als tweede belangrijke 

punt bleek voor de commissie de pedagogische en IKZ ondersteuning van de opleiding door het departement. 

Vooral in de onderwerpen 2 en 5 en facet 4.2 kan een gedegen ondersteuning een substantieel verschil in 

beoordeling maken. Tenslotte wenst de commissie haar appreciatie uit te drukken voor het enthousiasme van de 

opleidingverantwoordelijken en het opleidingsteam die zij heeft leren kennen tijdens de visitaties. 

 

 

 

Onderwerp 1 Doelstellingen van de opleiding 

 

 

Facet 1.1 Niveau en oriëntatie 

 

Dit facet betreft de doelstellingen die de hogescholen hebben vooropgesteld met betrekking tot het beheersen 

van de algemene competenties, de algemene beroepsgerichte competenties en de beroepsspecifieke 

competenties. De drie hogescholen hebben dit facet in hun algemene beleidsvisie opgenomen. Zij bieden aan de 

opleiding een kader en een filosofie aan waarmee die hun onderwijs vorm kunnen geven. De opleidingen voldoen 

ruimschoots aan de decretale vereisten betreffende het bestrijken van de verschillende competenties en de 

concrete invulling van deze competenties naar de opleidingen toe. Zij kunnen hierbij steunen op hun jarenlange 

ervaring die ze hebben met het opleiden van studenten in de autotechnologie, dat van nature uit 

competentiegericht onderwijs inhoudt en dat een continue aandacht vraagt voor een eigentijdse en moderne 

invulling. Maatschappelijke dienstverlening was dan ook al lang aanwezig in de basismissie van de opleidingen 

en internationalisering is daar recent aan toegevoegd. 

 

 

Facet 1.2 Domeinspecifieke eisen 

 

De drie hogescholen hebben domeinspecifieke referentiekaders voor de opleiding opgesteld waarbij ze gebruik 

maken van hun zeer goede contacten met de ruime sector van beroepsorganisaties en het brede werkveld. De 

commissie heeft een grote verantwoordelijkheidszin bij de opleidingsverantwoordelijken van de drie opleidingen 

voor dit facet vastgesteld. De commissie erkent dat de kwalificatie aangaande aandacht voor veiligheid, milieu en 
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gezondheid impliciet in de verschillende onderwijsvormen aanwezig is maar wenst aan te bevelen om deze 

kwalificatie expliciet aan de domeinspecifieke eisen toe te voegen.  

De commissie beveelt aan dat bij het bijstellen van het domeinspecifiek referentiekader, de verschillende opleidingen uit 

verschillende associaties met elkaar zouden overleggen over een gezamenlijke lijst van stereotiepe beroepscompetenties. 

Het beroepsprofiel van de SERV infobank zou hierbij als bijkomende leiddraad kunnen dienen. 

 

 

 

Onderwerp 2 Programma 

 

 

Facet 2.1 Relatie tussen doelstellingen en inhoud 

 

De drie opleidingen behaalden op dit facet elk een oordeel voldoende. Het instrument van de competentiematrix, 

dat gebruikt werd om de relatie tussen doelstelling en inhoud te meten, schepte slechts een matig vertrouwen bij 

de commissie en voelde aan als kunstmatig. Niettegenstaande dit, verdelen de opleidingen de brede waaier aan 

competenties tussen de verschillende onderwijsvormen op een doordachte manier, zoals terug te vinden is bij de 

vele practica en stages. Ook de organisatie van de opleiding draagt positief bij tot de onderbouw van deze relatie. 

De omvang van het programma, de beperkte duur van de opleiding en de aard van de instroom aan studenten 

zijn factoren die het bereiken van de eindkwalificaties bemoeilijken. De invoering van competentiefiches per 

opleidingsonderdeel is positief terwijl het meetsysteem op basis van competentiematrices beter kan. De 

opleidingsverantwoordelijkheden zijn zich hiervan bewust. 

 

Het realiseren van dit facet op een eigentijdse manier binnen de contouren van kennisgericht en 

competentiegericht onderwijs is een eerder moeilijke opgave. Vooral het meten van de bereikte graad van 

eindkwalificaties blijkt niet zo eenvoudig als het lijkt. In de academische wereld zijn nieuwe 

afstemmingsinstrumenten in ontwikkeling. Als voorbeeld hiervan vermelden we Criteria voor Academische 

Bachelor en Master Curricula van de Technische Universiteit Eindhoven die ook van toepassing kunnen zijn op 

de professionele Bachelor. Gezien de weerslag van dit facet op de volgende facetten en onderwerpen, waaronder 

kwaliteitszorg, en meer algemeen op de verantwoording van het ganse onderwijsgebeuren naar buiten toe, kan 

het belang van een goed relatiekader niet voldoende onderstreept worden. De commissie beveelt aan dat alle 

gevisiteerde opleidingen op dit facet in de nabije toekomst verbeteren. 

 

 

Facet 2.2 Eisen professionele gerichtheid 

 

De professionele gerichtheid van de opleiding wordt op meerdere vlakken goed ingevuld. Onder andere via het 

eindwerk en de stage in de industrie en de vele practica die bij de cursussen horen. Belangrijk hierbij is ook de 

verantwoordelijkheidzin bij de opleidingsverantwoordelijken met betrekking tot het up-to-date houden van de 

materiële uitrusting en het invullen van dit facet. Ook het niveau van professionele expertise van sommige 

docenten, die gepaard gaat aan een zekere beroepsfierheid, is de commissie bijzonder opgevallen. Van de 

studenten worden concrete realisaties tijdens hun studies verwacht. Ook de bezoeken aan bedrijven en 

internationale beurzen dragen bij tot de professionele gerichtheid, zowel van de opleiding als van de lectoren. 

Tenslotte dient als positief te worden vermeld het betrekken van studenten bij de maatschappelijke 

dienstverlening en onderzoeksprojecten, en het nauw en veelvuldig contact met het werkveld. 

 

 

Facet 2.3 Samenhang van het programma 

 

De drie opleidingsprogramma’s implementeren een geleidelijke opbouw van competenties doorheen het driejarig 

programma, zowel langsheen de kennislijn als langsheen de vaardigheidslijn. Over deze verticale integratie wordt 

gewaakt door de opleidingsverantwoordelijken in samenspraak met de lectoren.  
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De coherentie tussen de opleidingsonderdelen wordt ietwat bemoeilijkt door de traditionele opsplitsing tussen 

algemene vakken en technische vakken. Verschillende lectoren van algemene vakken, zoals inleidende 

wetenschapsvakken, religie en zingeving, en talen, proberen hieraan te verhelpen door algemene en algemene 

beroepsgerichte competenties in te bouwen in hun vak. De commissie beveelt aan om dit doorheen de ganse 

opleiding systematisch te implementeren ook om zo de waarde van de algemene vakken in de opleiding te 

onderlijnen. 

 

Het verzorgen van de samenhang wordt eveneens bemoeilijkt door de diversiteit in vooropleiding van de 

startende studenten. De commissie stelde vast dat het verbeteren van de toelatingsvoorwaarden en de 

studiebegeleiding ook kan helpen in het verbeteren van de samenhang, door het wegnemen van belemmeringen 

die veel inspanning vragen. 

 

 

Facet 2.4 Studieomvang 

 

De drie opleidingen omvatten elk drie studiejaren van elk 60 studiepunten. In totaal worden dus 

opleidingsprogramma’s georganiseerd van 180 studiepunten en voldoen de opleidingen hiermee aan de formele 

eisen m.b.t. de minimale studieomvang van een professionele bachelor. 

 

 

Facet 2.5 Studielast 

 

Net zoals het meten van de bereikte graad van de eindkwalificaties stelt het meten van de effectieve studietijd en 

de reële studiebelasting van de opleiding ook een probleem. De drie opleidingen scoren hier voldoende.  Aan 

goede meetinstrumenten wordt momenteel door de verschillende hogescholen/associaties gewerkt. Ook heeft de 

commissie goede voorbeelden gezien van hoe beperkte meetresultaten kunnen worden gebruikt om de 

studeerbaarheid van het programma te verbeteren en de toelatingsvoorwaarden bij te stellen. De commissie 

stelde vast dat de opleidingsverantwoordelijken het belang van deze meting zeer ter harte nemen. 

 

 

Facet 2.6 Afstemming tussen vormgeving en inhoud 

 

De drie opleidingen hanteren elk een uitgebreide waaier van onderwijsvormen die variëren van de klassieke 

werkvormen zoals hoorcolleges, practica en stage/eindwerk tot groepswerk, presentaties e.d. Vele competenties 

worden hierbij direct of indirect aangebracht en de keuze van onderwijsvorm per opleidingsonderdeel is 

doordacht. De precieze relatie tussen de verdeling van de onderwijsvormen over het programma en het finaal 

realiseren van de eindkwalificaties is echter nog niet volledig uitgewerkt, gezien dit samengaat met het ontbreken 

van een adequaat relatiekader, zoals vermeld bij facet 2.1. Toch heeft de commissie goede voorbeelden gezien 

hoe lectoren op innovatieve wijze nieuwe werkvormen in het curriculum hebben ingebracht en hiermee de 

aanwezigheid van een zekere dynamiek binnen de groep van lectoren bevestigen. De ondersteuning van het 

departement en de hogeschool door het aanbieden van gepaste onderwijskundige vormingscursussen is hier ook 

zeer aanbevelingswaardig. 

 

 

Facet 2.7 Beoordeling en toetsing 

 

De uitwerking van dit facet sluit aan bij facet 2.6. Voor de verschillende opleidingsonderdelen zijn gepaste en 

doordachte evaluatievormen uitgewerkt. Hierbij worden de doelstellingen per opleidingsonderdeel gehaald, zij het 

op een kwaliteitsvolle traditionele manier. De evaluatie van de stage is in alle opleidingen goed uitgewerkt. Met de 

stage wordt finaal getoetst op de belangrijke eindcompetenties. De uitwerking van een integraal toetsbeleid over 

de ganse driejarige opleiding is echter voor verbetering vatbaar. Ook hier zal het beter uitwerken van de relatie 

tussen de doelstellingen en de inhoud helpen om de invulling van dit facet nog te verbeteren. 
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Facet 2.8 Masterproef 

 

Dit facet is niet van toepassing voor een professioneel gerichte bachelor. 

 

 

Facet 2.9 Toelatingsvoorwaarden 

 

De uitwerking van dit facet heeft vooral betrekking op hoe de opleidingen omgaan met de heterogeniteit van de 

vooropleiding van de startende studenten. De aanzienlijke inspanningen die de opleidingen leveren om studenten 

met minder geschikte vooropleidingen doorheen het eerste jaar te loodsen, overstijgen ruim deze die zijn 

opgelegd door decreten en reglementen en zijn exemplarisch voor de aanwezige verantwoordelijkheidszin bij de 

opleidingsverantwoordelijken. Het belang van een hoog niveau aan studenteninstroom is voor de invulling van dit 

facet van wezenlijk belang. De toenemende verbreding van het zalmmodel in Vlaanderen zal mogelijkheden 

bieden die door de opleidingen maximaal moeten worden benut. 

Voor nu wordt er aan de mogelijkheid om door te stromen naar een masteropleiding door de opleidingen 

voldoende aandacht besteed, maar de commissie is van mening dat dit in de toekomst meer en meer belangrijk 

zal worden. 

 

 

 

Onderwerp 3 Inzet van personeel 

 

 

Facet 3.1 Kwaliteit van het personeel 

 

De commissie heeft vastgesteld dat het personeel gekwalificeerd is voor de inhoudelijke, onderwijskundige en 

organische realisatie van het programma. Vele lectoren komen uit de bedrijfswereld en hebben een 

masterdiploma. Er is een gedegen personeelsbeleid met speciale aandacht voor beginnende lectoren. De 

werkbelasting tussen de lectoren wordt verdeeld op een wijze waarbij rekening wordt gehouden met 

inspanningen voor onderwijs, onderzoek, maatschappelijke dienstverlening en bestuursverantwoordelijkheden.  

 

 

Facet 3.2 Eisen professionele gerichtheid 

 

Aan de lectoren worden vele mogelijkheden geboden voor navorming op technisch zowel als op onderwijskundig 

gebied. Ook de eindwerken die veelal verlopen in samenwerking met bedrijven dragen bij tot het up-to-date 

houden van de technische kennis van de lectoren. Aan lectoren wordt de mogelijkheid gegeven om aan 

onderzoek en maatschappelijke dienstverlening te doen. De commissie heeft voorbeelden gezien van hoe deze 

activiteiten een positieve terugkoppeling geven naar het onderwijs. Internationale uitwisseling van lectoren was 

hier en daar aanwezig en de commissie raadt aan om dit te promoten daar waar het mogelijk is. 

 

 

Facet 3.3 Kwantiteit personeel 

 

De commissie heeft moeten vaststellen dat de behoorlijke organisatie van de opleidingen tot een zware belasting 

van de lectoren leidt. Velen onder hen spenderen hun vrije tijd om hun onderwijstaken naar behoren in te vullen. 

De problematiek van de werkdruk hangt nauw samen met de problematiek van het niveau van de instroom (zie 

facet 2.9).. 
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Onderwerp 4  Voorzieningen 

 

 

Facet 4.1 Materiele voorzieningen 

 

De commissie heeft vastgesteld dat de huisvesting en de materiële voorzieningen, zoals laboratoria, bibliotheek, 

ICT,… toereikend zijn om het programma te realiseren. Vooral de laboratoria verdienen hier aandacht gezien de 

grote investeringen die nodig zijn om de opleiding modern en eigentijds te verwezenlijken. Een goede 

samenwerking met de industrie is hier strikte noodzaak. De opleidingsverantwoordelijken zijn zich hiervan 

bewust. De commissie beveelt aan dat de specifieke laboratoria daar waar mogelijk kunnen ingeschakeld worden 

in het aansluitende Master programma, zie hiervoor ook facet 2.9. Ook maximale particaptie in 

onderzoeksprojecten, zoals TETRA projecten. is aangewezen om de laboratoria uit te bouwen en wordt door 

verschillende opleidingen reeds beoefend. De kwaliteit van de bezochte laboratoria is van dermate hoge aard dat 

samenwerking met universiteiten hier mogelijk kan zijn. De commissie heeft hier en daar voorbeelden gezien van 

spin-offs wat neigt tot een beoordeling excellent. 

 

 

Facet 4.2 Studiebegeleiding 

 

De opleidingen trekken leerlingen uit het middelbaar onderwijs aan met een diverse scholingsgraad. Vele 

studenten uit het beroepsonderwijs komen in deze opleiding terecht en het eerste jaar succesvol afleggen is voor 

deze studenten niet zo evident. De commissie heeft tijdens de visitaties vastgesteld dat de hogescholen aan de 

studenten niet enkel een specifieke beroepsopleiding meegeven. Zij verzorgen ook de persoonsvorming van 

scholieren tot jonge mensen die aan de werking van de moderne maatschappij positief kunnen bijdragen. Dit 

vergt een bijzondere inspanning van de opleidingsactoren. De commissie was soms onder de indruk van de 

originele instrumenten voor studiebegeleiding die de hogescholen hebben ontwikkeld om studenten met 

moeilijkheden doorheen de opleiding te loodsen. De commissie vindt dat de hogescholen in Vlaanderen zich 

internationaal kunnen onderscheiden in de ontwikkeling van efficiënte begeleidingsinstrumenten, vooral omdat 

deze en andere gelijkaardige opleidingen minder worden aangeboden in het buitenland. Een beoordeling 

‘Excellent’ moet als streefdoel voor dit facet door de drie hogescholen worden vooropgesteld.  

 

 

 

Onderwerp 5 Interne kwaliteitszorg 

 

 

Facet 5.1 Evaluatie resultaten 

 

De drie hogescholen hebben nagenoeg dezelfde basisstructuur voor hun kwaliteitszorgsysteem. Enerzijds is er 

het zorgsysteem op hogeschoolniveau dat doorsijpelt tot op departementaal niveau en anderzijds is er het 

zorgsysteem aan de basis, op opleidingsniveau. Het eerste genoemde zorgsysteem implementeert de algemene 

doelstellingen en definieert de werking van de kwaliteitszorg waarbij zij ervoor zorgt dat onder andere de 

opleidingen periodiek geëvalueerd worden, mede aan de hand van toetsbare streefdoelen. Studietijdmetingen 

behoren ook tot haar bevoegdheid. De dagdagelijkse kwaliteitszorg wordt gedragen door de lectoren en de 

directe opleidingsverantwoordelijken. Zij verzorgen de evaluatie van het concrete onderwijsgebeuren. Het is in de 

graad van verticale integratie tussen deze twee zorgsystemen dat de hogescholen zich onderling onderscheiden. 

De commissie heeft een grote verantwoordelijkheidzin bij alle actoren die betrokken zijn bij de kwaliteitszorg 

vastgesteld en een gedragen streven naar verbetering van het integraal kwaliteitszorgsysteem genoteerd Toch 

wenst de commissie te benadrukken dat de sluiting van de kwaliteitscirkel tot op het laagste niveau algemeen een 

diepere inspanning vraagt.  

De commissie is van mening dat een beter relatiekader tussen doelstelling en inhoud ook een kapstok kan zijn 

voor IKZ op opleidingsniveau. 
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Facet 5.2 Maatregelen tot verbetering 

 

De commissie heeft vastgesteld dat verschillende verbeterplannen die resulteerden uit voorgaande evaluaties en 

vorige visitatierapporten in de verschillende hogescholen effectief werden uitgevoerd. Het pad voor integrale 

kwaliteitszorg lijkt daardoor in de verschillende opleidingen geëffend. Echter, de automatische borging van de 

verbeterplannen in aanpassingen van organisatiestructuren en werkwijzen is niet in alle gevisiteerde hogescholen 

even ver gevorderd. De commissie had hier en daar de indruk dat sterk gemotiveerde medewerkers met hun 

individuele actieplannen de onderbouwing van de integrale kwaliteitszorg moesten complementeren. Een 

continue en automatische bewaking van het IKZ gebeuren met borging van bewezen procedures verdient meer 

aandacht, in het bijzonder op het niveau van de opleidingen. 

 

 

Facet 5.3 Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld 

 

De commissie heeft aan de drie opleidingen voor dit facet een voldoende gegeven. Het systematisch betrekken 

van getalenteerde studenten in de organisatie van het onderwijs is weliswaar aanwezig, maar een dieper contact 

met het werkveld dan door stages en eindwerkjury’s; het betrekken van jonge alumni in de promotie van de 

studierichting; de uitbouw van een sterke alumniwerking zijn allen elementen die min of meer overblijven in de 

IKZ. De hoge werkdruk van de opleidingsactoren speelt hier echter ook mee. 

 

 

 

Onderwerp 6 Onderwerp 6 Resultaten 

 

 

Facet 6.1 Gerealiseerd niveau 

 

Alhoewel de invulling van de voorgaande onderwerpen niet unaniem als goed werd beoordeelt, heeft de 

commissie voor dit facet aan de drie gevisiteerde opleidingen het oordeel ‘goed’ toegekend. Het geheel van de 

onderwijsinstelling en het enthousiasme van de medewerkers in deze eerder traditionele richting heeft de 

commissie getroffen. De inspanningen die dagelijks geleverd worden om aan de studenten een degelijke vorming 

te geven, vindt de commissie vermeldenswaardig. De waardering van de jonge alumni en van het werkveld over 

de genoten opleiding en het niveau tot waar de afgestudeerden waren opgeklommen in de maatschappij droegen 

bij tot een algemene goedkeuring van de drie gevisiteerde opleidingen. Toch wenst de commissie te benadrukken 

dat de inspanningen voor internationalisering moeten worden volhard binnen de mogelijkheden die zich 

aanbieden. 

 

 

Facet 6.2 Onderwijsrendement 

 

Ook voor dit facet werd aan de drie opleidingen een oordeel goed toegekend. Het is het geheel van de zorg om 

de samenhang, vormgeving en toelatingsvoorwaarden van het programma, de inzet van het personeel, de vaak 

uitzonderlijke studiebegeleiding en het gerealiseerd niveau dat dit oordeel motiveert.De commissie heeft het 

verband tussen een grote aantrekkingskracht van de opleidingen en het kunnen realiseren van een aanvaardbaar 

slaagcijfer vastgesteld. Het belang van een goede instroom aan goede studenten dient ook hier nog eens 

onderlijnd te worden. 
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Hoofdstuk 4 Vergelijkende tabel kwaliteitsaspecten 

De oordelen van de commissie op de zes onderwerpen en de daarbij horende facetten wordt in een vergelijkende 

tabel weergegeven. De commissieleden hebben per facet een score op een vierpuntenschaal (onvoldoende, 

voldoende, goed, excellent) en per onderwerp een score op een tweepuntenschaal (onvoldoende, voldoende) 

weergegeven. 

 

De toekenning van het oordeel slaat op het geheel van het facet en het onderwerp en is onderbouwd met 

argumenten. De oordelen moeten gelezen worden in samenhang met de tekst in de deelrapporten per instelling. 

Deze tabellen dienen dan ook met de nodige omzichtigheid te worden benaderd. 

 

 

Verklaring van de scores op facetniveau 

 

E Excellent: de opleiding realiseert voor het facet een niveau waardoor de ze zowel in 

Vlaanderen als internationaal als een voorbeeld van goede praktijk kan functioneren. 

 

G Goed: het niveau van de opleiding stijgt voor het facet boven de basiskwaliteit uit. 

 

V Voldoende: de opleiding beantwoordt voor dit facet aan de basisstandaard of basisnorm voor 

respectievelijk een professionele bachelor, academische bachelor of master. 

 

O Onvoldoende: de opleiding presteert voor het facet beneden de gestelde verwachting en er is 

voor dit punt beleidsaandacht is. 

 

NVT Het facet is voor beoordeling van de opleiding niet van toepassing. 

 

OK Wordt vermeld bij het facet studieomvang indien de opleiding voldoet aan de decretale eisen 

omtrent de studieomvang. 

 

 

Verklaring van de scores op onderwerpniveau 

 

V Voldoende: de visitatiecommissie geeft hiermee aan dat de opleiding op onderwerpniveau 

voldoet aan de basiskwaliteit. 

 

O Onvoldoende: de visitatiecommissie geeft hiermee aan dat de opleiding op onderwerpniveau 

niet voldoet aan de basiskwaliteit. 

 

 

Verklaring van de gebruikte afkortingen in de tabel en opsomming van de gevisiteerde 

afstudeerrichtingen, locaties en eventuele varianten zoals brugopleiding, anderstalige opleiding, … 

 

KATHO   Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen  

 

KdG   Karel de Grote-hogeschool  

- personenwagens 

- mototechnologie 

- bedrijfsvoertuigen 

- auto-elektronica 

 

W&K   Hogeschool voor Wetenschap en Kunst  
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Overzichtstabel oordelen 

  KdG KATHO W&K 

Onderwerp 1: Doelstellingen van de opleiding V V V 

Facet 1.1: Niveau en oriëntatie G G G 

Facet 1.2: Domeinspecifieke eisen G G G 

Onderwerp 2: Programma V V V 

Facet 2.1: Relatie doelstelling en inhoud V V V 

Facet 2.2: Eisen academische gerichtheid G G V 

Facet 2.3: Samenhang V G G 

Facet 2.4: Studieomvang OK  OK OK 

Facet 2.5 Studietijd V V V 

Facet 2.6: Afstemming vormgeving en inhoud G G G 

Facet 2.7: Beoordeling en toetsing G G G 

Facet 2.8: Masterproef NVT NVT NVT 

Facet 2.9: Toelatingsvoorwaarden G G V 

Onderwerp 3: Inzet van personeel V V V 

Facet 3.1: Kwaliteit personeel G G G 

Facet 3.2: Eisen academische gerichtheid G G V 

Facet 3.3: Kwantiteit personeel G G V 

Onderwerp 4: Voorzieningen V V V 

Facet 4.1: Materiële voorzieningen G V G 

Facet 4.2: Studiebegeleiding G G G 

Onderwerp 5: Interne kwaliteitszorg V V V 

Facet 5.1: Evaluatie resultaten V G V 

Facet 5.2: Maatregelen tot verbetering G G O 

Facet 5.3: Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld V V V 

Onderwerp 6: Resultaten V V V 

Facet 6.1: Gerealiseerd niveau G G G 

Facet 6.2: Onderwijsrendement G G G 
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deel 2 

 
 

opleidingsrapporten 



 

 

2 4  |  o p l e i d i n g s r a p p o r t  H o g e s c h o o l  v o o r  W e t e n s c h a p  &  K u n s t  
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Hoofdstuk 1 Hogeschool voor Wetenschap & Kunst  

Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Autotechnologie aan de 

Hogeschool voor Wetenschap & Kunst  

 

 

Het Kardinaal Mercier Instituut startte in 1978 in Schaarbeek (Brussel) met een tweejarige opleiding tot 

gegradueerde in de Automechanica. Later werd, net zoals voor alle andere eencyclusopleidingen, de duur van de 

opleiding verlengd tot drie jaar. Sinds 1 september 1995 maakt het Kardinaal Mercier Instituut deel uit van de 

Hogeschool voor Wetenschap & Kunst (WENK) en wel van het departement Technologie. Tot de Hogeschool 

voor Wetenschap & Kunst behoorde ook het De Nayer Instituut, dat zich in 1981 op een nieuwe campus vestigde 

in Sint-Katelijne-Waver. In 2005 werd op de campus te Sint-Katelijne-Waver gestart met de bouw van een 5000 

vierkante meter groot autotechnologisch centrum. Dit complex werd in september 2005 in gebruik genomen en de 

opleiding Mechanica met de afstudeerrichtingen Mechanica en Automechanica werd van het Kardinaal Mercier 

Instituut integraal overgebracht naar de campus De Nayer. Op dat moment groepeerde de Hogeschool voor 

Wetenschap en Kunst vijf instellingen op verschillende plaatsen in Vlaanderen: het De Nayer Instituut (Industriële 

wetenschappen en technologie), het Lemmensinstituut (hoger muziekonderwijs) in Leuven, het Narafi in Brussel 

(Audiovisuele kunsten, Radio en Film), het Sint-Lucas Instituut Architectuur (Gent en Brussel) en het Sint-Lucas 

Instituut Beeldende Kunsten (Gent).  

 

In de loop van 2008 werden de verschillende departementen en campussen van de WENK gereorganiseerd en 

toegevoegd aan andere hogescholen binnen de Associatie K.U.Leuven. De campus De Nayer werd in zijn geheel 

opgenomen in een operationeel samenwerkingsverband met de Lessius Hogeschool (Antwerpen). De Lessius 

Hogeschool heeft in Antwerpen volgende departementen: het departement Handelswetenschappen 

(masteropleidingen), het departement Toegepaste Taalkunde (masteropleidingen), het departement Toegepaste 

Psychologie en het departement Logopedie en Audiologie (beide professionele bacheloropleidingen). 

Functioneel-juridisch blijft de opleiding Autotechnologie echter tot de WENK behoren. Bestuurlijk zijn er 

verschillende activiteiten werkzaam die de integratie moeten realiseren maar de concrete voordelen van de 

samenwerking zijn nog niet zichtbaar op niveau van de opleiding. Er zal nog heel wat aandacht nodig zijn om de 

nieuwe bestuurlijke activiteiten enerzijds en de operationele leiding en werking van de opleiding anderzijds 

soepel, doelmatig en efficiënt op elkaar te laten aansluiten.  

 

De WENK en de Lessius Hogeschool maken sinds 11 juli 2002 deel uit van de Associatie K.U. Leuven. De 

associatie telt 13 instellingen voor hoger onderwijs: de Katholieke Universiteit Leuven, de Katholieke Hogeschool 

Zuid-West-Vlaanderen, de Lessius Hogeschool, de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven, de Katholieke 

Hogeschool Mechelen, de Katholieke Hogeschool Limburg, de Katholieke Hogeschool Leuven, de Katholieke 

Hogeschool Kempen, de Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende, de Hogeschool voor Wetenschap & Kunst, de 

Hogeschool-Universiteit Brussel, de Hogeschool Sint-Lukas Brussel en de GROEP T - University College Leuven. 

 

Campus De Nayer herbergt twee departementen: het departement Industriële wetenschappen 

(masteropleidingen) en het departement Technologie (professionele bacheloropleidingen Autotechnologie; 

Mechanische ontwerp en productietechnologie; Elektromechanica; Elektronica-ICT). 

 

In het academiejaar 2006-2007 telde de opleiding 232 studenten 
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Onderwerp 1 Doelstellingen van de opleiding 

 

 

 

Facet 1.1 Niveau en oriëntatie van de professioneel gerichte bachelor 

 

Beoordelingscriteria: 

De opleidingsdoelstellingen zijn er op gericht de student te brengen tot: 

- het beheersen van algemene competenties als denk- en redeneervaardigheid, het verwerven en verwerken 

van informatie, het vermogen tot kritische reflectie en projectmatig werken, creativiteit, het kunnen uitvoeren 

van eenvoudige leidinggevende taken, het vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en 

oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken en een ingesteldheid tot levenslang leren; 

- het beheersen van algemene beroepsgerichte competenties als teamgericht kunnen werken, 

oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig kunnen definiëren en analyseren van 

complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle 

oplossingstrategieën, en het besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de 

beroepspraktijk; 

- het beheersen van beroepsspecifieke competenties op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar. 

 

Het oordeel van de visitatiecommissie: goed  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

Het zelfevaluatierapport (ZER) stelt dat de doelstellingen van de opleiding ingebed zijn in de missie van het 

departement Technologie. Die bestaat uit drie pijlers:  

 

- een sterke, eerlijke en milieubewuste leeromgeving bieden waar jongeren billijke kansen krijgen om te 

groeien in kennis, kritische zin en engagement naar een duurzame samenleving; 

- professionele bachelors vormen met een hoge technische kennis en met vaardigheden en attitudes 

overeenkomstig de eisen van het beroepsprofiel; 

- maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen ten aanzien van de partners door samenwerking op het vlak 

van maatschappelijke en wetenschappelijke dienstverlening.  

 

De commissie kon vaststellen dat die elementen terug te vinden zijn in de doelstellingen van de opleiding:  

- optimaal afstemmen van de opleidingsonderdelen van het eerste jaar op studenten uit het secundair 

onderwijs;  

- aanbrengen van de generieke competenties voor de opleiding professioneel gerichte bachelor 

autotechnologie; 

- polyvalente technische vorming; 

- vakdomeingebonden technische vorming;  

- maatschappelijk relevant studieprogramma met onmiddellijke inzetbaarheid; 

- economische en maatschappelijke vorming. 

 

Hoewel uit die doelstellingen blijkt dat de finaliteit van de opleiding erin bestaat om een professionele bachelor in 

de Autotechnologie af te leveren die direct inzetbaar is op het niveau van een beginnende beroepsbeoefenaar, 

heeft de opleiding ook de ambitie om studenten, die daartoe de mogelijkheden hebben, na een schakeljaar te 

laten doorstromen naar aansluitende academische opleidingen. Vaardigheden zoals denk- en 

redeneervermogen, creativiteit en zelfstandig probleemoplossend denken behoren dan ook vanzelfsprekend tot 

de doelstellingen van de opleiding. 

 

De commissie oordeelt dat alle relevante aspecten van de beoordelingscriteria voor dit facet aanwezig zijn: de 

opleidingsdoelen met de daaraan gekoppelde competenties zijn tot stand gekomen op basis van het eindverslag 
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van de werkgroep BAMA-profielen van de Associatie K.U.Leuven, die op hun beurt gebaseerd zijn op de 

decretale omschrijving van de eencyclusopleidingen. Het opleidingsprofiel, het beroepsprofiel en met name de 

behoeften vanuit de automobielsector liggen ten grondslag aan de beroepsspecifieke competenties. Die zijn er 

vooral op gericht om op basis van het begrijpen van de achtergronden van concrete probleemstellingen tot 

oplossingen te komen. Inzet van parate kennis op de werkvloer, beheersing van technische en mentale 

vaardigheden, zoals kritische reflectie op het eigen functioneren, attitudes zoals nauwkeurigheid en 

stressbestendigheid vindt de opleiding hiervoor onontbeerlijk. Vakoverschrijdend denken wordt aangewakkerd 

door in theorielessen de link tussen de verschillende vakdomeinen te leggen.  

 

De generieke en specifieke eindtermen zoals ze worden vooropgesteld in de BAMA-profielen van de K.U.Leuven 

worden voor de opleiding Autotechnologie geconcretiseerd in de doelstelling dat de afgestudeerde bachelor 

Autotechnologie volwaardig en zelfstandig kan functioneren in de volgende domeinen: ontwerp, studie en 

engineering; kwaliteitsdienst en garantieverwerking; technische commerciële diensten; training en onderwijs; 

onderhoud en service. Attitudes in relatie tot de beroepsaspecten van de opleiding zijn ingeschreven in de 

generieke competenties en komen aan bod in de verschillende opleidingsonderdelen. Het bijbrengen van de 

attitudes van levenslang leren, kritische reflectie en zin voor nauwkeurigheid komen zowel in theorielessen als in 

laboratoriumsessies aan bod. Andere attitudes zoals orde, netheid en zin voor veiligheid zijn ingeschreven in het 

‘Algemeen laboreglement’ van campus De Nayer. 

 

Tijdens het gesprek met de directie kon de commissie vernemen dat de operationele samenwerking met de 

Lessius Hogeschool niet alleen een schaalgroottevoordeel oplevert, maar bovendien in de toekomst 

mogelijkheden biedt tot interdisciplinaire samenwerking met andere professionele of academische opleidingen. 

Het is de bedoeling om hiervan in de toekomst werk te maken op de domeinen van stage en toegepast 

wetenschappelijke onderzoek. 

 

Wat de bekendheid met de doelstellingen betreft kon de commissie een verschil vaststellen tussen het personeel 

en de studenten. Zoals blijkt uit de gesprekken met docenten, heeft het personeel, naar aanleiding van de 

programmahervorming die dateert van academiejaar 2006-2007, nagedacht over de doelstellingen. Op basis 

daarvan werden de te bereiken competenties immers in de opleidingsfiches en de overkoepelende vakfiches 

gedefinieerd. De studenten zouden volgens het ZER informatie over de doelstellingen kunnen inwinnen via het 

programmaboek dat op de website ter beschikking is. De commissie kon echter vaststellen dat de studenten 

hiervan niet op de hoogte waren. Het competentiedenken en begrippen zoals attitudes waren hen quasi volkomen 

vreemd. De commissie vond het erger dat zij zich ook niet bewust waren van de uiteindelijke finaliteit van de 

opleiding en niet konden verwoorden wat de meerwaarde ervan is. Zij kenden wel de meeste jobs waar ze later in 

konden instromen, maar waren helemaal niet op de hoogte van de competenties die van hen verwacht werden 

om die jobs in te kunnen vullen of er op een kritische manier naar te kijken. Docenten konden door de commissie 

worden overtuigd van het belang om de te bereiken competenties in de toekomst te vermelden in het 

cursusmateriaal. Zij waren wel van oordeel dat na het doorlopen van het zeswekenproject (tweede semester van 

het derde trajectjaar), de stage en het eindwerk bij studenten het bewustzijn van hun kennen en kunnen groeit. 

De commissie meent dat hier echter sneller en explicieter naar kan worden toegewerkt.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 
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Facet 1.2 Domeinspecifieke eisen 

 

Beoordelingscriteria: 

- De doelstellingen van de opleiding (uitgedrukt in eindkwalificaties van de student) sluiten aan bij de eisen die 

door (buitenlandse) vakgenoten en het relevante beroepenveld gesteld worden aan een opleiding in het 

betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk of kunstpraktijk). Ze zijn, ingeval van 

gereglementeerde beroepen, in overeenstemming met de reglementering of regelgeving ter zake. 

- Voor professioneel gerichte bacheloropleidingen zijn de eindkwalificaties getoetst bij het relevante 

beroepenveld. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De commissie is van oordeel dat de doelstellingen van de opleiding goed aansluiten bij de eisen die door 

vakgenoten en het relevante beroepenveld worden gesteld. Tijdens het gesprek met het vertegenwoordigers van 

het werkveld bleek dat er vraag is naar medewerkers die een tussenniveau vormen tussen het louter uitvoerende 

werk en specialisten met een hoog theoretische en conceptuele basiskennis. De professionele bachelor 

Autotechnologie wil die leemte invullen, zoals blijkt uit het domeinspecifieke referentiekader (DSR). Dit laatste 

vermeldt de beroepsspecifieke kennis, vaardigheden en attitudes die van een beginnend beroepsbeoefenaar 

worden verwacht. De uitwerking van de domeinspecifieke eisen is doordacht. Er wordt voldoende aandacht 

besteed aan de specifieke eindtermen, competentiegericht leren, attitudevorming en bredere maatschappelijke 

vorming. Het domeinspecifieke referentiekader somt een lijst op met de opleidingsonderdelen die gekozen zijn in 

functie van de opleidingsdoelen. Zij beogen een polyvalente theoretische onderbouwing van de praktijkervaring 

die opgedaan wordt in laboratoriumsessies, tijdens oefeningen en gedurende de stage. Dit komt overeen met de 

uitdrukkelijke vraag naar polyvalentie, die door de vertegenwoordigers van het werkveld werd geuit. De 

commissie constateerde ook dat het domeinspecifieke referentiekader van de opleiding overeenstemt met de 

domeinspecifieke kennis, vaardigheden en attitudes die door de commissie werden vooropgesteld.  

 

De commissie stelde vast dat de opleiding tot op heden een sterk operationeel-technisch profiel voor ogen heeft. 

Daarbij oriënteert ze zich op de traditionele markt (servicegerelateerde jobs: schadegevallen, training om wagens 

te onderhouden, beheer van een wagenpark). In de toekomst wil de opleiding een aantal andere pistes 

onderzoeken om zich te profileren tegenover andere opleidingen: ze wil, zonder een ingenieursrichting te worden, 

beperkte aandacht schenken aan de ontwerpfase. Onderzocht wordt om een keuzemodule Automotive testing 

aan te bieden, met aandacht voor competenties die iets meer technische diepgang hebben maar niet in de 

doorsnee garage aan bod komen. Gesprekken met alumni en werkveld leiden ertoe dat ook wordt overwogen om 

een commerciële profilering toe te voegen. De opleiding zal haar keuzes bepalen op basis van een benchmarking 

met andere soortgelijke opleidingen in België en Nederland (voornamelijk Arnhem waarmee goede contacten 

bestaan). De commissie moedigt de opleiding aan om die benchmarking ten gronde te voeren. 

 

De commissie constateerde eveneens dat de aanwezigheid op dezelfde campus van academische bachelor en 

masteropleidingen van het departement Industriële wetenschappen en soms het gebruik van dezelfde labo’s een 

interessante wisselwerking van kennis en ervaring als gevolg heeft. In een aantal projecten werkt de eerder 

praktisch-technische bacheloropleiding samen met de sterker wetenschappelijk gerichte masteropleiding. De 

goede infrastructuur en de soms door de industrie ter beschikking gestelde testopstellingen dragen ertoe bij dat 

de studenten voldoende praktijkervaring in het gebruik van apparatuur kunnen verwerven. Uit het gesprek met de 

directie blijkt dat in de toekomst, naar aanleiding van de fusie met de Lessius Hogeschool, intensere 

samenwerking met andere professionele bachelors en met de master Handelswetenschappen mogelijk zal zijn. 

De commissie vindt dat die opportuniteiten bijdragen tot de verwezenlijking van het door het werkveld verlangde 

tussenniveau.  
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Internationale toetsing is gebeurd naar aanleiding van een uitwisseling van een student met de Université du 

Maine in Le Mans, Frankrijk, meer bepaald met de afdeling Mécanique, Véhicules de Compétition. Daaruit blijkt 

dat het studieprogramma op het vlak van wiskunde, informatica en voertuigmechanica zwaarder is in Le Mans. 

Het gaat dan ook om een opleiding van universitair niveau. Het programma in het vakdomein Voertuigelektriciteit 

en –elektronica, het management en het humane vormingsprogramma zijn vergelijkbaar. De professionele 

bachelor profileert zich eerder als technisch en praktisch. De vergelijking met een Litouwse hogeschool leert dat 

de eigen opleiding didactisch beter is uitgerust en daardoor meer mogelijkheden biedt om de theoretisch 

opgedane kennis daadwerkelijk te testen in laboratoriumsessies, oefeningen en opdrachten. 

 

Afstemming van de doelstellingen op de wensen en behoeften van het beoogde beroepenveld vindt voornamelijk 

op informele wijze plaats naar aanleiding van de jobinfobeurs, de diploma-uitreiking, bedrijfsbezoeken en 

bijscholingen. Formele toetsing gebeurt door een jaarlijkse bevraging van eindpromotoren en enquêtes bij 

afgestudeerden. Elke vier jaar wordt een evaluatiedag van het opleidingsprogramma georganiseerd. Hierop 

worden het werkveld, oud-studenten en docenten uit de masteropleiding uitgenodigd. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De opleiding kan meer aandacht besteden aan de bewustwording van het eigen profiel door de bachelorstudent 

Autotechnologie en de daarmee verbonden competenties. 

 

Overleg over het domeinspecifieke referentiekader met de andere hogescholen lijkt de commissie wenselijk. 

 

 

 

Oordeel over onderwerp 1, doelstellingen van de opleiding: voldoende  

 

 

Op basis van de oordelen over: 

 

facet 1.1, niveau en oriëntatie:  goed  

facet 1.2, domeinspecifieke eisen:  goed  

 

 

is de commissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende generieke kwaliteitswaarborgen 

aanwezig zijn. 
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Onderwerp 2 Programma 

 

 

 

Facet 2.1 Relatie tussen doelstellingen en inhoud van het programma 

 

Beoordelingscriteria: 

- Het programma is een adequate concretisering van de eindkwalificaties van de opleiding qua niveau, 

oriëntatie en domeinspecifieke eisen. 

- De eindkwalificaties zijn adequaat vertaald in leerdoelen van (onderdelen van) het programma. 

- De inhoud van het programma biedt studenten de mogelijkheid om de geformuleerde eindkwalificaties te 

bereiken. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

Het programma maakte qua opbouw en niveau op de commissie een degelijke indruk. Per 

(deel)opleidingsonderdeel werden de doelstellingen vertaald in competenties en vastgelegd in competentiefiches. 

Deze competentiefiches zijn vervolgens opgenomen in de competentiematrix. De competentiematrix geeft een 

duidelijk overzicht van alle opleidingsonderdelen met de beoogde competenties binnen de opleiding professionele 

bachelor Autotechnologie. Bovendien kent de opleiding vakgroepfiches. Met het opstellen van en werken met 

vakgroepfiches beoogt de opleiding een betere samenhang en samenwerking tussen aanverwante 

(deel)opleidingsonderdelen. De inhoud van het programma is weergegeven in het programmaboek met 

opleidingsfiches. Het programmaboek wordt jaarlijks aangepast en is beschikbaar op het web voor personeel, 

studenten en kandidaat-studenten. 

 

Bij het opstellen van het programma in relatie met de te bereiken competenties spelen enerzijds de 

programmacoördinator van de opleiding, anderzijds de vakgroepen een belangrijke rol. De programmacoördinator 

is verantwoordelijk voor de profilering van de opleiding. Hij is voorzitter van de permanente onderwijscommissie 

(POC) van de opleiding en stelt in samenspraak met de POC het profiel van de opleiding op. De POC is 

eveneens verantwoordelijk voor de dagelijkse organisatorische problemen van de opleiding en is verantwoordelijk 

voor het bekijken van het geheel. De programmacoördinator is verantwoordelijk voor een aantal praktische zaken 

die impact hebben op het programma: volgen van bijscholingen, studiereizen, besprekingen van budgetteringen, 

examenregelingen, enz. 

 

De programmacoördinator en de POC gaan niet diep in op inhouden. Daartoe zijn de vakgroepen in het leven 

geroepen. Zij zijn inhoudelijk verantwoordelijk en zij rapporteren via vakgebonden fiches hoe zij hun 

opleidingsonderdeel richten naar de opleiding. In verband met het programma hebben de vakgroepen de 

volgende opdrachten: 

- De doelstellingen en competenties die binnen de vakgroep dienen te worden gehaald, spreiden over de 

verschillende opleidingsonderdelen en studiejaren heen. 

- De evolutie van het onderwijsconcept over de studiejaren heen vormgeven, waarbij van een intense 

begeleiding wordt geëvolueerd naar meer zelfstandig en multidisciplinair werken. 

- De opeenvolging van de leerstof over de verschillende studiejaren (volgtijdelijkheid) bewaken. 

 

De commissie kon volgende vakgroepfiches inkijken: Wiskunde AT, Informatica AT, Voertuigmechanica AT, 

Voertuigtechniek AT, Voertuigelektriciteit AT, Verbrandingsmotoren AT. Sommige opleidingsonderdelen zijn niet 

in een vakgroep opgenomen omdat ze inhoudelijk niet met elkaar in verband staan of omdat ze gegeven worden 

door gastdocenten. Het gaat om Taal en communicatie (Engels en Duits), Toegepaste chemie, Communicatie en 

humane vorming en Management. Hun plaats in het programma wordt besproken op de departementale 

stafvergadering. 
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De aandacht voor vernieuwing blijkt uit de programmahervorming van academiejaar 2006-2007. De belangrijkste 

hervormingen waren toen de invoering van projectweken en de hervorming van de stage- en eindwerkorganisatie 

in het tweede semester van het derde trajectjaar. Vanaf het academiejaar 2010-2011 is een nieuwe 

programmahervorming gepland. Ze wordt departementaal geïntroduceerd en op het moment van de visitatie 

waren de gesprekken op opleidings- en vakgroepniveau gestart. Ze beoogt volgende doelstellingen: opvoering 

van modulariteit van het programma; verbetering van efficiëntie in de onderwijsverstrekking; invoering van 

projectwerk in alle professionele bacheloropleidingen en in alle jaren; aanpassing van stage en eindwerk 

(uitbreiding tot dertig studiepunten en uitvoerbaar in zowel eerste als tweede semester van het derde trajectjaar); 

verhoging van de activeringsgraad; herbeschouwing van de evaluatiecriteria volgens een afgesproken 

departementaal toetsingsbeleid; standaardisatie van de uren labo, oefeningen en theorie; gelijkschakeling 

verhouding theorie/praktijk in alle opleidingen; herbeschouwing van de opleidingsonderdelen algemene vorming. 

De commissie kon het werkprogramma inkijken dat tijdens het lopende academiejaar verder wordt besproken in 

verschillende geledingen van het departement. De commissie apprecieert enerzijds dat de hervorming als doel 

heeft een kwalitatief sterkere professionele opleiding aan te bieden, gekaderd in internationaal en landelijk 

perspectief en rekening houdend met de instroom. Ze heeft anderzijds ook vastgesteld dat de nakende 

programmahervorming nog vrij onbekend is bij werkveld, alumni en huidige studenten. Deze aanpassingen zullen 

volgens de commissie alleen dan succesvol zijn, als ze worden gedragen door alle actoren in het 

onderwijsgebeuren (docenten, studenten, beroepenveld en directie). 

 

De commissie is ingegaan op de inkleuring van de algemene en de ondersteunende theorievakken volgens het 

opleidingsprofiel. Ze stelt vast dat docenten hiervoor eerder op een informele manier heel wat inspanningen 

leveren, bijvoorbeeld door op eigen initiatief specialisatiecursussen Autotechnologie in de bibliotheek op te 

zoeken of door gesprekken met vakdocenten van de specialisatie-opleidingsonderdelen. Dit gebeurt voor 

(deel)opleidingsonderdelen als Wiskunde, Chemie, Informatica, Talen, Filosofie en Zorgsystemen. Naargelang 

het opleidingsonderdeel en de betrokken docent heeft deze manier van werken meer of minder succes. De 

commissie deelt haar bezorgdheid hierover mee en hoopt dat er voldoende aandacht zal blijven voor de 

vakspecifieke invulling van alle opleidingsonderdelen met het oog op de integratie van de niet-technische 

opleidingsonderdelen in het curriculum. 

 

Het werkdocument over de programmahervorming die zou ingaan vanaf academiejaar 2010-2011 stelt dat een 

aantal algemene opleidingsonderdelen gemeenschappelijk aan de vier professionele bacheloropleidingen van het 

departement zullen worden gegeven. Het departement wil daarmee de interdisciplinariteit en de polyvalentie van 

de opleidingen versterken. Er is binnen de vakgroepen en de POC’s overleg gepland over hoe die invulling zal 

gebeuren. De opleidingscoördinator en het departementshoofd menen dat de discussie hierover nog meer tot een 

evenwichtige interne controle van de vakinhouden en de gebruikte werk- en examenvormen zal leiden. Het 

werkdocument ‘programmahervorming’ heeft hier oog voor en stelt dat het nodig is dat studenten de leerstof zo 

veel mogelijk kunnen benaderen vanuit hun specifieke opleiding. Het document suggereert ook om de inkleuring 

vooral te doen via de oefeningen en laboratoriumsessies. De verhouding tussen theorie, oefeningen en labo’s is 

2/1/2, zodat er volgens de plannen voldoende ruimte is voor vakspecifieke inkleuring. De opleiding gaf aan dat 

talenvorming zou indalen in de vakspecifieke opleidingsonderdelen. De commissie hoorde echter dat het 

werkveld erg veel belang hecht aan talenvorming. De commissie meent dan ook dat voldoende aandacht moet 

blijven gaan naar functionele talenkennis.  

 

Bij het opstellen van het opleidingsprogramma dat moet leiden tot het realiseren van de vooropgestelde 

doelstellingen, heeft de opleiding ook rekening gehouden met de instroom. Er is vastgesteld dat, afhankelijk van 

de vooropleiding, in alle professionele bachelors van het departement de gewenste voorkennis van elementaire 

wiskunde te wensen overlaat. Daarom biedt het departement de aspirant-studenten de mogelijkheid aan om, na 

een zelftest, via een introductiecursus het gewenste niveau te behalen. De commissie kon vaststellen dat de 

inhoud van de introductiecursus Wiskunde bijzonder elementair is, in die mate zelfs dat wordt getwijfeld of 

daarmee de gewenste basis voor wiskunde gelegd wordt. 

De commissie is de mening toegedaan dat de relatie tussen enerzijds doelstellingen en de daaraan gekoppelde 

competenties en anderzijds het onderwijsprogramma (onderwijsvormen, examenvormen, opbouw over de jaren, 

enz.) eerder impliciet is onderbouwd. Dit geldt alleszins voor de ‘zachte’ competenties. Sommige competenties 
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zitten overal en nergens. Gevraagd naar de competenties in verband met orde, netheid en respect werd door de 

docenten geantwoord dat die onderdeel vormen van een algemene bedrijfscultuur en impliciet worden verwacht. 

Ook de ingesteldheid op levenslang leren wordt niet specifiek opgenomen. Daarnaast vond de commissie dat ook 

over de competentiematrix bij nogal wat docenten enige scepsis leefde. De competenties worden wel genoteerd 

op de studie- en vakfiches en studenten getuigden dat af en toe bij de start van een opleidingsonderdeel de te 

verwerven competenties worden vermeld. Het was voor de commissie echter duidelijk dat het 

competentiegerichte denken en handelen zich nog in een beginfase bevindt, enkele uitzonderingen niet te na 

gesproken. Hoopvol is dat het departementsbestuur en de programmacoördinator sterk geloven in het zelflerend 

vermogen van de vakgroepen en de POC. Daar wordt ruimte gecreëerd om onderling informatie uit te wisselen 

over hoe competentiegericht onderwijs in al zijn aspecten vorm wordt gegeven. In sommige opleidingsonderdelen 

zijn hiervan al resultaten te merken (bijvoorbeeld de competentietest in het labo Elektriciteit) 

De competentiegerichte innovatie van het onderwijs wordt sterk gestuurd vanuit het departement, dat voor de vier 

professionele bachelors de verschillende niveaus wil vaststellen volgens de piramide van Miller. Ook de cel 

Kwaliteitszorg ondersteunt de beginnende initiatieven tot onderwijsvernieuwing. De commissie steunt die bewuste 

en onderbouwde aanpak. 

 

Internationalisering komt in het onderwijsprogramma aan bod door te verwijzen naar internationale literatuur die 

op het internet of in de bibliotheek te raadplegen is. Wegens de beperkte studenten- en docentenmobiliteit is de 

integratie van ervaringen van buitenlandse bezoeken in het programma vooralsnog miniem.  

 

Studenten die niet slagen in een of meerdere opleidingsonderdelen hebben de mogelijkheid de studies verder te 

zetten via een geïndividualiseerd leertraject. Bij de samenstelling hiervan worden de studenten bijgestaan door 

een leertrajectbegeleider. De opleiding werd tot hiertoe niet geconfronteerd met een vraag tot vrijstelling voor 

bepaalde opleidingsonderdelen op basis van een EVC- of EVK-procedure. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie adviseert om erover te blijven waken dat de algemene basisopleidingsonderdelen vakspecifiek 

worden benaderd. Zeer specifiek met betrekking tot de talenvorming pleit de commissie om functionele 

talenkennis in het toekomstige curriculum te blijven voorzien. 

De competentiematrix dient effectief te worden vertaald in het programma. De opleiding dient de studenten meer 

bewust te laten omgaan met de competenties die worden beoogd, met hoe ze worden getoetst en met wat het 

belang ervan is in het latere beroepsleven. 

 

Nagedacht dient te worden over hoe in het programma commerciële en managementaspecten van de 

automobielnijverheid aan bod kunnen komen, eventueel via een keuzeoptie. 
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Facet 2.2 Eisen professionele gerichtheid van het programma 

 

Beoordelingscriteria: 

- Kennisontwikkeling door studenten vindt plaats via vakliteratuur, aan de beroeps- of kunstpraktijk ontleend 

studiemateriaal en via interactie met de beroepspraktijk, de kunstpraktijk en/of (toegepast) onderzoek. 

- Het programma heeft aantoonbare verbanden met actuele ontwikkelingen in het vakgebied/de discipline. 

- Het programma waarborgt de ontwikkeling van beroeps- of artistieke vaardigheden en heeft aantoonbare 

verbanden met de actuele beroepspraktijk. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

Uit een controle van het programma blijkt dat tijdens het eerste en tweede programmajaar ruim 50% van de 

contacturen wordt besteed aan oefeningen en laboratoriumsessies. De opleiding motiveert dat deze keuze 

voortkomt uit de aandacht voor het toepassingsgerichte karakter van het programma. Zij streeft hiermee een zo 

onmiddellijk mogelijke inzetbaarheid in het werkveld na. De competentiematrix toont aan dat de vaardigheden 

gefaseerd worden aangeleerd over het geheel van de opleidingsonderdelen. Vanuit de vakgroepen bewaken de 

docenten deze fasering en gaan ze na of er geen hiaten in de opleiding voorkomen. De commissie heeft 

vastgesteld dat in een aantal opleidingsonderdelen studenten worden aangezet om via vakliteratuur nieuwe 

ontwikkelingen in het vakdomein te volgen en zelfstandig actuele informatie, aansluitend op de basisleerstof, op 

te zoeken. 

 

Contacten met het werkveld en ontwikkelingen op het terrein komen in het programma vooral in het derde jaar 

aan bod in de stage en het eind werk en de projectweken die daaraan voorafgaan. Hiermee beoogt de opleiding 

bewust de aansluiting van het programma op de actuele beroepspraktijk en de geïntegreerde ontwikkeling van 

maatschappelijke, beroepstechnische en vakinhoudelijke elementen. Tijdens de projectweken combineren de 

studenten de aangeleerde vaardigheden en pakken ze in teamverband een vakoverschrijdend praktisch probleem 

aan. De commissie noteerde hierbij ook multidisciplinaire onderwerpen in samenwerking met andere opleidingen 

zoals de academisch gerichte opleiding Industriële Wetenschappen: Electromechanica, afstudeerrichting 

Automotive. De opleiding heeft hiermee de bedoeling om verworven vaardigheden uit te diepen en nieuwe 

vaardigheden, zoals presentatietechnieken, samenstelling van een technisch dossier, mondelinge communicatie, 

rapportering, zelfwerkzaamheid en teamgerichtheid, aan te leren. De opdrachten die studenten tijdens de 

zeswekenprojecten en tijdens de stage en eindwerkperiode uitvoeren, kunnen ook worden gelinkt aan lopende 

projecten van Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) of aan projecten van maatschappelijke 

dienstverlening. 

 

Stage en eindwerk kan gezien worden als een projectwerk in een bedrijfscontext. Ze vormen één geheel, waarbij 

de stage bestaat uit het geheel van de handelingen die dienen te worden uitgevoerd om de eindwerkopdracht tot 

een goed einde te brengen. De opzet van stage en eindwerk is alle vooraf opgedane leerstof te kunnen 

toepassen in een praktisch project. Hierbij dienen de studenten een beroep te doen op een aantal competenties 

die tijdens de normale lesweken niet of minder goed kunnen worden ingevuld. Ze zijn vermeld op de 

competentiefiche Stage en eindwerk. De verschillende deelaspecten van een eindwerk zijn:  

- Een duidelijke situering van de opdracht op basis van de ‘Eindwerkstageovereenkomst’; 

- Een leerfase: zich inleven in de bestaande situatie, informatie rond het onderwerp verzamelen, 

communiceren met alle betrokken actoren (medestudent, bedrijfspersoneel, externe firma’s, enz.); 

- Een uitvoeringsfase: vanuit een zelf gekozen en beredeneerde oplossingsmethode komen tot de uiteindelijke 

realisatie. De realisatie ook kritisch evalueren op basis van testen en meetresultaten; 

- Een rapporteringsfase: zowel wekelijks aan de hand van een opvolgingsformulier als aan het einde 

(eindwerkscriptie, stageverslag) het geleverde werk neerschrijven. 
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Bedrijven worden aangezocht om onderwerpen aan te brengen. Ook studenten kunnen in overleg met een bedrijf 

een onderwerp indienen. Er werden aan de commissie voorbeelden gegeven van eindwerkopdrachten die geleid 

hebben tot instrumenten die nadien in het bedrijfsleven worden gebruikt.  

 

De organisatie en administratie van stages en eindwerken verloopt behoorlijk. Op Toledo kunnen zowel studenten 

als docenten onder de rubriek ‘Stage en eindwerk departement Technologie’ de ‘Richtlijnen stage en eindwerk’ 

terugvinden. Aan elk eindwerk wordt een interne promotor toegekend, ‘hogeschoolpromotor’ genoemd. Die 

fungeert samen met de bedrijfspromotor als begeleider van het eindwerk. Door middel van tussentijdse 

opvolgingsformulieren dient de student de hogeschoolpromotor wekelijks op de hoogte te brengen van zowel het 

gerealiseerde alsook van het te realiseren gedeelte van de eindwerkopdracht. Als voorbereiding op de 

eindwerkverdediging gebeurt een proefverdediging enkele dagen voor de eindwerkverdediging. De 

proefverdediging gebeurt voor een jury van docenten en de hogeschoolpromotor. Ze geven de studenten advies 

over hoe de presentatie kan worden bijgestuurd. 

 

De bedrijven gaven aan goed op de hoogte te zijn van wat van hen verwacht wordt. Door bezoeken van de 

interne stagebegeleider is er contact met de opleiding. Sommige studenten waren lovend over de begeleiding 

vanuit de opleiding, in enkele gevallen werd gewezen op een te minimale opvolging. Studenten zelf hadden de 

indruk dat dit te wijten kon zijn aan het (te) groot aantal stages/eindwerken die door één docent moesten worden 

opgevolgd.  

 

De opleiding neemt via zeswekenprojecten deel aan internationale wedstrijden zoals Student Formula en 

Ecodrive. Volgens de departementale beleidsnota Internationalisering die de commissie ter hand werd gesteld, is 

het de bedoeling om internationalisering in de toekomst uit te bouwen. De commissie steunt de coördinator in zijn 

inspanningen om die internationaliseringsgedachte ingang te doen vinden in de opleiding 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

Een graduele opbouw en voorbereiding van stage en eindwerk kan worden bewerkstelligd door het verder 

uitbouwen van projectwerk tijdens het eerste en tweede trajectjaar. 

 

De informatie over stage en eindwerk dient tijdig te worden gegeven. 

 

Er dient over te worden gewaakt dat de eindwerkbegeleiding niet lijdt onder een te groot aantal opdrachten per 

eindwerkbegeleider. 

 

Het toegepast wetenschappelijke onderzoek kan verder worden uitgebouwd en geïntegreerd in de opleiding.  

 

 

 

Facet 2.3 Samenhang van het programma 

 

Beoordelingscriterium: 

- Studenten volgen een inhoudelijk samenhangend opleidingsprogramma. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De commissie maakte kennis met een programma dat een coherent geheel vormt met een duidelijke sequentiële 

opbouw. In het eerste programmajaar wordt getracht de studenten met een verschillende vooropleiding op een 

gelijk niveau te brengen en wel op het vlak van onderbouwende kennis van enerzijds wiskundig-
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wetenschappelijke en anderzijds algemeen vormende opleidingsonderdelen (Ethische vorming, Communicatie). 

Om aan de verwachtingen van de beginnende student Autotechnologie tegemoet te komen, wordt die kennis 

gerelateerd aan toepassingen in de voertuigtechnologie via de opleidingsonderdelen Voertuigmechanica, 

Voertuigtechniek 1, Voertuigelektriciteit –elektronica en Verbrandingsmotoren 1. In het tweede programmajaar 

wordt geleidelijk overgestapt van didactische panelen die een werkend voertuigsysteem bevatten, naar 

oefeningen op testvoertuigen. Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van complexere en meer voertuigspecifieke 

toestellen (optische wieluitlijnsystemen en diagnoseapparaten). 

 

In het derde jaar komen de meest moderne en complexe voertuigsystemen aan bod. Zo wordt in 

Voertuigelektronica 3 gemeten op de communicatienetwerken (CAN, LIN) van voertuigen. Het 

deelopleidingsonderdeel Microcontrollers reikt de student hiervoor de elementaire basiskennis aan en draagt bij 

tot een beter inzicht in deze systemen. 

 

Gedurende de eerste vijf semesters van de opleiding - dit zijn de eerste twee jaren en het eerste semester van 

het derde jaar - verloopt de opleiding volgens een uurrooster waarin de theorielessen klassikaal worden gegeven 

en de laboratoriumsessies en oefeningen in kleinere groepen. In het tweede semester van het derde jaar hebben 

de lessen plaatsgemaakt voor de zes projectweken en tien stage- en eindwerkweken. Gedurende de zes 

projectweken worden nog wel de deelopleidings Sociale en communicatieve vaardigheden en Vaktechnisch 

Frans onderricht. Gedurende deze projectweken werken de studenten over de afdelingen heen, in team en onder 

begeleiding van een lector, een project uit. Waar de projecten in de school doorgaan, gaan de stage- en 

eindwerkweken door in een bedrijf. De studenten zijn dan fulltime ter beschikking van het bedrijf en kunnen op 

snelle wijze hun eindwerk realiseren. De stage staat steeds in teken van de eindwerkopdracht. 

 

In het derde jaar van de opleiding wordt een beperkte differentiëring aangeboden in de vorm van drie 

keuzeopleidingsonderdelen van telkens drie studiepunten: Bedrijfsvoertuigen, Mototechniek en 

Verkeersongevallenanalyse en schade-expertise. Aldus blijft specialisatie beperkt tot één 

keuzeopleidingsonderdeel van drie studiepunten. De (deel)opleidingsonderdelen die in het eerste en tweede jaar 

aan bod kwamen, bieden de studenten voldoende kennis en kunde om een keuzeopleidingsonderdeel naar 

keuze te volgen. 

 

De opleiding denkt eraan om de toekomst een keuzemodule rondom het commercieel-technisch gebeuren aan te 

bieden, dit op sterke vraag van werkveld en alumni. De opleiding heeft voorlopig geen plannen om 

afstudeerrichtingen te organiseren. Hiervoor moet het programma in het derde jaar zeer grondig gereorganiseerd 

worden, omdat afstudeerrichtingen dertig studiepunten van elkaar moet verschillen, het eindwerk niet meegeteld. 

Bovendien is de oprichting ervan momenteel wettelijk niet mogelijk.  

 

De organisatie van de stage/het eindwerk in het derde trajectjaar, voorafgegaan door projectweken, is een 

bewuste keuze. Ze kadert in de algemene doelstelling om studenten te leren zelfstandig te functioneren. 

Studenten worden in het tweede jaar hierop voorbereid via opleidingsonderdelen waarin projectwerk een 

werkvorm is,. De opleiding toonde de commissie via een diagram (studielasturen gedeeld door contacturen op 

jaarbasis) aan dat in die voorbereidingsfase nog veel sturende elementen voorkomen, onder andere via 

contactonderwijs. In het derde jaar krijgt de student door de projectweken de mogelijkheid om meer en meer 

zelfsturend in kleine groepen te werken. Naderhand tonen de studenten in het eindwerk alleen of met een 

medestudent aan dat ze een opdracht zelfstandig ter hand kunnen nemen. 

 

De borging van de samenhang en de afstemming tussen de docenten gebeurt via systematische bespreking in de 

vakgroepen. Dit resulteert in vakgroepfiches (Wiskunde, Informatica, Verbrandingsmotoren, Voertuigelektriciteit-

elektronica, Voertuigmechanica, Voertuigtechniek). Door vergelijking van de vakgroepfiches met de 

competentiematrix, door de aanwezigheid van competentiefiches per opleidingsonderdeel en van het 

programmaboek, kan de opleidingscoördinator een overzicht behouden van de manier waarop de competenties 

worden bereikt. Hij beschikt op die manier over instrumenten om, bijgestaan door alle leden van de permanente 

onderwijscommissie (POC) en het departementshoofd, een aanpassing van de doelstellingen op te volgen, 
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zonder afbreuk te doen aan de logische opbouw van de opleiding. Deze wijzigingen kunnen worden ingegeven 

vanuit een wettelijk gegeven, vanuit het beroepenveld of vanuit het hogeschoolbestuur. 

 

De commissie kon in het gesprek met de verantwoordelijken van de studiebegeleiding vaststellen dat het stelsel 

van strikte volgtijdelijkheid evolueert naar een systeem van soepele volgtijdelijkheid als gevolg van de invoering 

van flexibele leertrajecten. Ze apprecieert de inspanningen van de opleiding om een evenwicht in de 

programmaopbouw te zoeken voor zij-instromers en voor studenten met problematieken en geïndividualiseerde 

opleidingsprogramma’s (GOK). Daarbij wordt via een stelsel van vrijheidsgraden in nauw overleg met de 

betrokken studenten gezocht naar een haalbaar traject dat voldoende garanties biedt voor de aansluiting van 

opleidingsonderdelen. Op die manier wordt de volgtijdelijkheid in functie van de ontwikkeling van de student 

bewaakt. Uit gesprekken met studenten bleek dat de informatiedoorstroming over dit item nog kan worden 

verbeterd. 

 

De commissie adviseert de opleiding om, met betrekking tot de opleidingsonderdelen die reeds in januari zijn 

voltooid, oplossingen te zoeken voor problemen die het gevolg zijn van het vigerende semestersysteem en de 

daaraan gekoppelde organisatie van herexamens in het najaar. De flexibiliteit van het programma zou kunnen 

worden vergroot door het inschakelen van een tweede keuzemogelijkheid. De commissie meent dat de 

beperkingen van het administratieve opvolgingssysteem Bamaflex een onvoldoende reden zijn om hiervoor geen 

oplossingen te bedenken. Om te verhinderen dat studenten te lang bepaalde opleidingsonderdelen meenemen 

en om een goed verloop van stage en eindwerk te verzekeren, is bepaald dat een student op alle 

opleidingsonderdelen moet zijn geslaagd vooraleer hij aan een stage kan beginnen. De commissie adviseert om 

informatie over flexibiliteitsmogelijkheden zo ruim mogelijk te verspreiden. 

 

Er bestaat geen afstemming van het programma via samenwerking met andere instellingen. De commissie meent 

dat de geplande programmahervorming (2010-2011) een kans is om hiervan werk te maken. Zij constateerde in 

elk geval dat de opleiding de intentie had om de coördinator Internationalisering nog voor de definitieve start van 

het nieuwe programma hierbij te betrekken. In het ZER haalt de opleiding trouwens zelf de opportuniteit aan die 

wordt gecreëerd door de organisatie van de stage/het eindwerk in het tweede semester van het derde jaar. 

Hierdoor ontstaan er kansen voor studentenuitwisselingen in het kader van de stages.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 

 

 

 

Facet 2.4 Studieomvang 

 

Beoordelingscriterium: 

- De opleiding voldoet aan de formele eisen met betrekking tot de studieomvang, bachelor: tenminste 180 

studiepunten. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: OK  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De opleiding bestaat uit drie studiejaren van elk zestig studiepunten. In totaal wordt dus een 

opleidingsprogramma georganiseerd van 180 studiepunten en voldoet de opleiding hiermee aan de formele eisen 

m.b.t. de minimale studieomvang van een professionele bachelor. 
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Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 

 

 

 

Facet 2.5 Studielast 

 

Beoordelingscriteria: 

- De werkelijke studietijd wordt getoetst en sluit aan bij de normen vastgesteld krachtens decreet. 

- Het programma is studeerbaar doordat factoren, die betrekking hebben op dat programma en die de 

studievoortgang belemmeren zoveel mogelijk worden weggenomen. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

Studietijdmetingen worden met behulp van het binnen de Associatie K.U.Leuven ontwikkelde METIS-systeem 

uitgevoerd volgens de methode ‘schatten achteraf’. De metingen werden voor de eerste keer uitgevoerd tijdens 

het academiejaar 2007-2008. De resultaten van het eerste semester van dat jaar zijn verwerkt in het ZER. Het 

recente karakter van de metingen is een gevolg van het feit dat het kwaliteitszorgsysteem nog in de 

kinderschoenen staat. De metingen tonen aan dat de studielast in het eerste trajectjaar beneden de begrote 

studietijd ligt. In het tweede jaar benadert de studielast de begrote studietijd en in het derde jaar wordt die 

studielast aangehouden. Volgens de verwachtingen van de opleiding zou de studielast de voor stage en eindwerk 

begrote studietijd mogelijks overschrijden. Over dit laatste waren op het ogenblik van de visitatie echter nog geen 

gegevens bekend.  

 

Ondanks het partiële karakter van de metingen en het gebrek aan een controlemeting is de opleiding zich bewust 

van het feit dat studenten in het eerste jaar te weinig inzet vertonen. Dat vertaalt zich trouwens in 

slaagpercentages. Ze heeft daarom de intentie opgevat om de activeringsgraad te verhogen. Daarvoor 

onderzoekt ze de mogelijkheid om reeds in het eerste jaar projectwerk in te lassen. Dat laat vormen van 

permanente evaluatie toe waardoor korter op de bal kan worden gespeeld. Volgens de opleiding vormt ook de 

organisatie van examens na de kerstvakantie van het eerste jaar een probleem. Studenten beginnen daardoor te 

laat te studeren, wat de dip verklaart van de studietijd tussen weken twaalf en twintig van het eerste jaar. Het 

verschuiven van examens naar een vroegere periode lijkt volgens de opleiding niet mogelijk als gevolg van het 

semestersysteem en de daaraan gekoppelde administratie van de evaluatieresultaten. De commissie meent 

nochtans dat hiervoor oplossingen dienen te worden gezocht: een administratief-organisatorisch systeem mag 

geen hinderpaal vormen om noodzakelijke onderwijshervormingen door te voeren. Zij vertrouwt erop dat de 

opleiding werk maakt van de voornemens die werden genomen tijdens vergaderingen van de departementale 

commissie Onderwijs en van de permanente onderwijscommissie Autotechnologie. Die hebben betrekking op het 

verhogen van de activeringsgraad van studenten door de inschakeling van gepaste werkvormen en door het 

inrichten van tentamens en observatietoetsen. De commissie heeft vastgesteld dat de docenten een grote 

bereidheid tonen om op basis van de metingen kritisch te reflecteren over gebruikte werkvormen en vakinhouden. 

De opleiding neemt zich tenslotte voor om via toekomstige metingen de reële belasting per opleidingsonderdeel 

op een betrouwbare manier vast te leggen. De resultaten ervan zullen dan aanleiding geven tot structurele 

maatregelen. 

 

De opleiding heeft enkele studiebelemmerende elementen in kaart gebracht, zoals de heterogene instroom en de 

omvang van de onderwijsgroepen (voor theoretische opleidingsonderdelen tot 150 studenten, voor oefeningen tot 

veertig studenten en voor labo's tot twintig studenten). Volgens de opleiding is het structureel probleem van de 

krappe personeelsbezetting hiervan de oorzaak. Naast de inspanningen die de opleiding doet om het probleem 

van heterogeniteit aan te pakken via een instapcursus Wiskunde, overweegt zij de inrichting van monitoraten om 
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studenten met studieproblemen sneller te kunnen helpen. De commissie zag veel heil in een goed uitgewerkte 

eerste- en tweedelijnsbegeleiding die instaat voor de opvang van studenten met zowel studiemoeilijkheden als 

problemen van een persoonlijke aard. Daarvoor waren aanzetten aanwezig, onder andere de recente aanwerving 

van een deskundig personeelslid. Een ander initiatief, dat bestaat sinds academiejaar 2008-2009, is de 

aanduiding van groepsverantwoordelijken voor het eerste jaar. Voor hen werd een vademecum opgesteld met 

tips en een kalender met begeleidingsmomenten, waaronder een persoonlijk gesprek met elke eerstejaars 

gedurende de eerste drie weken van het jaar. Om de opmaak van lessenroosters optimaal te laten verlopen met 

aandacht voor de studeerbaarheid werd een elektronisch lessenroosterpakket (Syllabus Plus) geïnstalleerd. Het 

pakket bevat een module die snelle communicatie mogelijk maakt over wijzigingen aan het uurrooster. Om de 

studeerbaarheid in het derde jaar te verbeteren, wordt onderzocht of de stage/het eindwerk ook in het eerste 

semester kan worden georganiseerd. Dit initiatief is bedoeld voor studenten die via een GOP-programma aan het 

einde van het derde jaar geslaagd zijn voor alle opleidingsonderdelen, behalve voor de stage/het eindwerk. De 

commissie verwacht dat de inspanningen die reeds worden verricht om de studeerbaarheid te bevorderen en de 

acties die nog ondernomen zullen worden, positieve resultaten zullen opleveren tegen een volgende 

visitatiebezoek. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De opleiding dient te zoeken naar middelen om de activeringsgraad van studenten te verhogen 

(curriculumaanpassing, activerende werkvormen, enz.), zodat het aantal studie-uren op peil wordt gebracht. 

 

De commissie adviseert om de studielastmeting verder uit te bouwen. 

 

 

 

Facet 2.6 Afstemming tussen vormgeving en inhoud 

 

Beoordelingscriteria: 

- Het didactisch concept is in lijn met de doelstellingen. 

- De werkvormen sluiten aan bij het didactisch concept. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed  

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De commissie stelde een oordeelkundig gebruik vast van een gedifferentieerd aantal werkvormen. Ze worden 

ingezet in overeenstemming met de doelstellingen van de opleidingsonderdelen en met de transitie van een 

klassiek onderwijsconcept naar een competentiegericht onderwijsconcept. Tijdens de eerste twee trajectjaren 

worden nog vele traditionele onderwijsvormen ingezet, zoals hoorcolleges en oefeningen en laboratoriumsessies. 

Het hoorcollege heeft als doelstelling nieuwe kennis te introduceren. Meestal wordt een thema in een hoorcollege 

opgestart, waarna het in de oefeningen en laboratoriumsessies verder wordt uitgediept. Dit gebeurt aan de hand 

van demonstraties, opdrachten, groepswerk, enz. In het tweede jaar wordt de projectvorm geïntroduceerd in het 

opleidingsonderdeel Voertuigelektronica 2. Projectwerk wordt hier nog gekenmerkt door een sterke sturing 

middels een vast aantal contacturen. In het derde jaar is projectwerk de standaard werkvorm. Hier komt 

competentiegericht onderwijs volledig tot zijn recht. De zes projectweken aan het begin van het tweede semester 

in het derde jaar zijn een goede voorbereiding op stage en eindwerk, waarin alle beoogde competenties zouden 

moeten zijn verworven. Ook tijdens de projectweken werken de studenten nog volgens strikte richtlijnen, maar het 

aantal contacturen is sterk afgenomen. Per project vult elke betrokken docent een projectfiche in met de 

doelstellingen, de verschillende vakdomeinen die erbij betrokken zijn, de omschrijving, het gewenste aantal 

studenten en de benodigde infrastructuur. De visietekst ’Rode Draad Projectonderwijs’ bevat enerzijds een 

onderwijskundige verantwoording van het projectonderwijs in de context van competentiegericht onderwijs en 

anderzijds een aantal evaluatiecriteria. Via een studentenenquête worden de projectweken jaarlijks geëvalueerd. 
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Tijdens de visitatie kregen de commissieleden toelichting bij de deelname van een studententeam aan het 

Ecodrive project (http://www.belgian-eco-marathon.org/). De commissie apprecieert de integratie van dit project in 

de opleiding. De goede ervaringen die de opleiding heeft opgedaan met projectwerk, heeft de docenten aangezet 

om in de toekomst projectmatig werken uit te breiden in het tweede jaar. In het eerste jaar zou een introductie van 

projectvormen de activeringsgraad van studenten kunnen verhogen.  

 

De hoorzittingen worden vooral in het eerste jaar gemeenschappelijk gegeven met andere opleidingen. Dit kan 

een nadeel zijn voor de vakspecifieke inkleuring. De opleiding zegt dit hoofdzakelijk te ondervangen door het 

geven van verschillende voorbeelden en door de aansluiting van oefeningen en laboratoriumsessies die per 

opleiding worden georganiseerd. Het geven van demonstraties wordt vergemakkelijkt door de 

projectiemogelijkheden en toegang tot externe informatiebronnen in de cursusruimten en de laboratoria. In het 

derde jaar worden hoorcolleges nog gegeven in de vorm van lezingen door experten of gastdocenten uit het 

bedrijfsleven. 

 

In de laboratoriumsessies is een opbouwende trend te merken in de complexiteit van de opdrachten. In het eerste 

jaar worden verschillende kleine goed afgelijnde opdrachten gegeven per laboratoriumsessies. De werkwijze is 

eveneens goed afgelijnd. In het derde jaar zijn er echter opdrachten die over meerdere laboratoriumsessies 

lopen. Hier wordt enkel het probleem aangeboden en de student moet zelf de werkwijze vinden om tot het 

resultaat te komen. Er wordt ook meer gebruikt gemaakt van originele, eventueel anderstalige, handleidingen van 

de apparatuur, zodat beter de link wordt gelegd naar het beroepsleven. Ongeveer 60% van de contacturen zijn 

gewijd aan laboratoriumsessies, wat de praktische doelstellingen van de opleiding benadrukt. Hier maakt men 

vaak gebruik van permanente evaluatie. Men investeert ook veel in deze laboratoria. Er is een uitgebreide 

infrastructuur en apparatuur aanwezig. Ict is ruimschoots vertegenwoordigd. Door studenten werd gesuggereerd 

dat praktijkoefeningen en laboratoriumsessies meer zouden kunnen worden gespiegeld aan reële werksituaties. 

 

De afstemming van de gebruikte onderwijsvormen tussen de verschillende docenten gebeurt binnen de structuur 

van de vakgroepen via een bespreking van de vakgroepfiches. Op die manier wordt een gebalanceerde inzet van 

de werkvormen en een didactisch verantwoorde aansluiting van de werkvormen bij de opleidingsonderdelen 

gegarandeerd.  

 

De verschillende opleidingsonderdelen en hun werkvormen zijn terug te vinden in de programmabrochure. De 

synergie tussen de verschillende werkvormen wordt versterkt doordat ze, waar mogelijk, binnen hetzelfde 

opleidingsonderdeel verzorgd worden door dezelfde docent. 

 

De opleiding is zich bewust van het feit dat de groepen voor laboratoriumsessies en oefeningen te groot zijn, 

zodat het pedagogische comfort vermindert. Dit is echter te wijten aan structurele redenen buiten de wil van de 

opleiding en het departement zelf.  

 

Voor nagenoeg elk (deel)opleidingsonderdeel bestaat een door de docent(en) zelf gemaakte cursustekst. De 

commissie stelde vast dat de inhoud actueel en ad rem is. De lay-out is behoorlijk, meestal wordt een 

gemeenschappelijke template gebruikt. Wel ontbreken in een aantal syllabi inhoudstafel en referentielijsten, 

alsmede een samenvatting van de doelstellingen en competenties zoals ze op de vakfiches vermeld staan. Ook 

de gebruikte handboeken zijn op het niveau van een professionele bacheloropleiding. Het veelvuldig gebruik van 

eigen cursusmateriaal heeft als gevolg dat de opleidingsonderdelen beter op elkaar afgestemd kunnen worden en 

dat de inhoud beter aansluit bij de specifieke doelstellingen en de te bereiken competenties. Het cursusmateriaal 

beval vele voorbeelden, zodat het meestal geschikt is voor zelfstudie.  

 

De elektronische leeromgeving Toledo wordt vooral ingezet als informatieportal en als centrale plaats waar 

cursusteksten, powerpointpresentaties, oefeningen en toetsen worden geplaatst. In het begin van het eerste jaar 

krijgen studenten een introductie in de elektronische leeromgeving. Studenten en docenten zijn niet erg tevreden 

over interactieve mogelijkheden van Toledo. Op initiatief van een docent is daarom overgestapt naar Elektude, 

een elektronische leeromgeving die elektronisch leermateriaal aanbiedt voor de ‘automotive’ sector 
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(www.elektude.com). Het is een platform dat veel animatie toelaat. Studenten waren erg tevreden over het 

inzetten van dit onderwijsmiddel.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

Het veralgemeende gebruik van de cursustemplate zou de uniformiteit van het cursusmateriaal ten goede komen.  

 

In het cursusmateriaal zouden de begin- en eindcompetenties kunnen worden vermeld, zoals in de studiegids 

gebeurt. 

 

 

 

Facet 2.7 Beoordeling en toetsing 

 

Beoordelingscriterium: 

- Door de beoordelingen, toetsingen en examens wordt adequaat en voor studenten inzichtelijk getoetst of de 

studenten de leerdoelen van (onderdelen van) het programma hebben gerealiseerd. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De organisatie van de evaluatie gebeurt conform de algemene onderwijsregeling, de departementale 

onderwijsregeling, de algemene examenregeling en de specifieke departementale examenregeling. De opleiding 

past de deliberatieregels toe zoals ze binnen de Associatie K.U.Leuven zijn afgesproken. Deze reglementeringen 

kunnen door zowel studenten als docenten geraadpleegd worden via Toledo. De examenkalenders worden 

opgesteld in samenspraak met docenten en studenten. Voor de behandeling van klachten kan de student een 

beroep doen op de bemiddeling van een ombudspersoon. 

 

Elke docent bepaalt binnen die reglementering de aangewende evaluatievorm(en). Hij kiest die in relatie tot de 

doelstellingen van de opleidingsonderdelen en de opleiding als geheel. Hij kan hiervoor steunen op een 

document dat het departementale toetsingsbeleid beschrijft en dat aanvullend is aan de reeds vernoemde 

reglementeringen. Het schetst het doel en functie van het toetsingsbeleid voor de student, de docent en de 

opleiding als geheel en kadert dit binnen de missie van het departement. Het vermeldt ook de criteria van het 

VLIR-VLHORA-accreditatiekader in verband met de evaluatie en beschrijft het beleid en de strategie van het 

departement. Volgens dit document moet elke toets of examen voldoen aan de eisen van 

- validiteit = de mate waarin de toets past bij de beschreven leerdoelen; 

- betrouwbaarheid = de mate waarin de toets nauwkeurig en consistent meet; 

- transparantie = de mate waarin voor de studenten duidelijk is wat wanneer zal worden geëvalueerd, hoe de 

evaluatie zal plaatsvinden en op grond van welke criteria de beoordeling zal gebeuren. 

 

De commissie stelde vast dat de schriftelijke examens die zij konden inkijken op het niveau van een professionele 

bacheloropleiding staan en dat de examenvragen overeenstemmen met de inhoud van de cursussen. De 

traditionele examenvormen zoals schriftelijke examens zonder studiemateriaal komen nog vaak voor. Zij zijn 

minder gericht op het (geïntegreerde) toetsen van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes. Toch zijn ook hier 

toepassingsgerichte vragen aanwezig in de vorm van vraagstukken of oefeningen. Om de activeringsgraad van 

de studenten te verhogen, wil de opleiding sterk inzetten op permanente evaluatie. In het departementale 

toetsingsbeleid is daarvoor dan ook expliciet aandacht. De evaluatiecriteria voor permanente evaluatie zijn 

uitgeschreven per opleidingsonderdeel dat deze evaluatievorm toepast. In het departementale toetsingsbeleid 

wordt ook aangegeven welke examenvorm het beste past bij de aangewende werkvorm. In het kader van 

competentiegericht onderwijs worden als specifieke examenvormen vooropgesteld: uitvoering van 
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laboratoriumproeven, permanente evaluatie en evaluatie van projectpresentaties, juryexamens en schriftelijke 

examens met studiemateriaal. Voor de beoordeling van de prestaties van studenten tijdens het projectwerk en 

meer specifiek tijdens de projectweken in het derde jaar, zijn specifieke procedures uitgewerkt. Een differentiatie 

van de evaluatie naar de individuele groepsleden gebeurt op volgende manieren: het beoordelen van individueel 

in te leveren werkstukken of verslagen; het opstellen van een taakverdeling en controle op het uitvoeren hiervan; 

de peer-assessment door medestudenten; een individuele bevraging tijdens de juryexamens of de presentatie 

van het project. De te evalueren competenties krijgen elk een aparte score.  

 

De studenten zijn over het algemeen goed op de hoogte van wat van hen op het examen verwacht wordt en van 

de evaluatieprocedures. Mondelinge toelichting bij de manier van evalueren wordt door een aantal docenten 

gegeven tijdens de contacturen. Die gewoonte is echter niet algemeen verspreid. De commissie is van oordeel 

dat meer aandacht kan gaan naar de beoordeling van algemene competenties zoals netheid en veiligheid. 

Volgens studenten wordt daarop, uitzonderingen niet te na gesproken (Elektronica, Elektriciteit), niet expliciet 

gequoteerd.  

 

Het studiecontract en het programmaboek vermelden de evaluatievormen en geven weer welk percentage van 

het eindcijfer bekomen kan worden per examenperiode en per evaluatievorm. Na elke examenperiode hebben de 

studenten de mogelijkheid om tijdens een georganiseerde nabespreking hun behaalde resultaten te bespreken 

met de betrokken docent. Indien nodig kan het examen worden ingekeken. Dit geeft de studenten de kans om 

hun evaluatiecijfer te koppelen aan de geleverde prestatie. Het laat ook toe om op advies van de docent gericht te 

remediëren. Na de examens van het eerste semester van het eerste studiejaar gaat een beperkte 

examencommissie na of er geen anomalieën zijn in de evaluatiecijfers. Deze commissie bestaat uit de 

opleidingscoördinator, een afgevaardigde van de departementale dienst studiebegeleiding, de ombudsman en het 

departementshoofd. Via de groepsverantwoordelijken bespreekt men deze resultaten met de studenten.  

 

De kwaliteitscontrole omvat een bevraging over het toetsgebeuren bij de studenten en het aanleggen van een 

databank met examenvragen. In de bevraging wordt volgens het ZER gepeild naar de conformiteit van de 

examenvragen met de doelstellingen van de onderwijsactiviteit, naar het examenverloop en naar eventuele 

bijsturing van en/of terugkoppeling over de uitgevoerde opdrachten. Maar de commissie kon vaststellen dat geen 

studentenbevraging over het toetsgebeuren in de praktijk plaats vond. Validiteit en betrouwbaarheid van het 

toetsingsgebeuren worden besproken in de vakgroepen. De beoordeling voor stage en eindwerk door externe 

juryleden uit het beroepenveld zorgt voor een externe controle op het daadwerkelijke bereiken van de 

doelstellingen van de opleiding.  

 

De evaluatie van stage en eindwerk bestaat uit verschillende elementen. Er wordt gekeken naar 

onderzoeksaspecten, attitudes en de mate waarin competenties van een beginnend beroepsbeoefenaar 

verworven zijn. De externe bedrijfspromotor vult de evaluatiescore voor de stage in op een evaluatieformulier dat 

op een heldere wijze de evaluatiecriteria vermeldt. Die criteria zijn opgesteld op basis van de SAM-schaal (Schaal 

voor meting van Attitudes en Vaardigheden), een evaluatieinstrument dat is uitgewerkt door een 

koepelorganisatie van werkgevers (VKW). De eindwerkenjury, bestaande uit docenten en experten uit de 

bedrijfswereld, beoordeelt de eindwerken op presentatie, verdediging en eindresultaat. De derdejaarsstudenten 

bleken op het ogenblik van het visitatiebezoek nog over weinig informatie te beschikken met betrekking tot het 

verloop van de eindwerkverdediging. Wel beschikten zij over de mogelijkheid om aan het einde van het tweede 

jaar de eindwerkverdediging van hun collega's uit het derde jaar bij te wonen, maar daarop werd door de 

studenten slechts zeer beperkt ingegaan. 
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Aanbevelingen ter verbetering: 

 

In de studentenbevragingen kan explicieter aandacht gaan naar het toetsings- en examengebeuren. 

 

Er dient te worden onderzocht of een herkansing voor opleidingsonderdelen uit het eerste semester niet sneller 

kan.  

 

 

 

Facet 2.8 Masterproef 

 

Dit facet is niet van toepassing voor een professioneel gerichte bachelor. 

 

 

 

Facet 2.9 Toelatingsvoorwaarden 

 

Beoordelingscriteria: 

Het programma sluit qua vorm en inhoud aan bij de kwalificaties van de instromende studenten bachelor: 

- diploma secundair onderwijs, diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan, 

diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of een diploma of getuigschrift dat bij of krachtens een 

wet, decreet, Europese richtlijn of een andere internationale overeenkomst als gelijkwaardig wordt erkend; 

- door het instellingsbestuur bepaalde voorwaarden voor personen die niet aan bovengenoemde voorwaarden 

voldoen. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende 

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

In principe staat de opleiding open voor elke student met een diploma van het secundair onderwijs, Het 

merendeel van de instromende studenten is afkomstig uit het TSO (60 à 70%). Een volgende groep komt uit het 

AS0 (17%). En de kleinste groep uit het BSO (5 à 10%). Vrouwelijke studenten zijn een grote minderheid. De 

slaagkans voor abituriënten uit het ASO ligt hoger, omdat hun secundaire opleiding beter afgestemd is op het 

gewenste studiegedrag in het hoger onderwijs. De studenten uit het TSO komen hoofdzakelijk uit de richting 

Voertuigtechnieken, die in se een finaliteitsopleiding is die direct voorbereidt op een intrede in de arbeidsmarkt en 

dus geen oriëntatie heeft naar het hoger onderwijs. Het aantal niet-generatiestudenten maakt een aanzienlijk deel 

uit van de instroom. Deze studenten hebben in de meeste gevallen reeds een andere opleiding aangevat in het 

hoger onderwijs.  

 

Potentiële studenten worden op indirecte en directe manier geïnformeerd over het studieaanbod op Campus De 

Nayer. Indirect gebeurt dit via verspreiding van folders in openbare bibliotheken en secundaire scholen en via de 

website. Door de operationele samenwerking met de Lessius Hogeschool doen zich tijdelijk beheerproblemen 

voor met de website. Het departement Technologie wendt zich ook rechtstreeks tot studiekiezers: via mailing, 

door deelname aan SID-ins en door de organisatie van kennismakings-, inloop- en informatiedagen. Op die 

manier zijn er voldoende mogelijkheden voor aankomende studenten en hun ouders om zich te oriënteren op de 

opleiding. Ondanks het duidelijke verwachtingspatroon op het vlak van studiematuriteit, motivatie, zin voor 

techniek en wiskundig-wetenschappelijke bekwaamheid stelt de opleiding vast dat een aantal studenten de 

zwaarte van de opleiding onderschatten. 

 

De commissie heeft vastgesteld dat de opleiding een aantal initiatieven heeft ontwikkeld om de aansluiting met 

het secundair onderwijs te ondersteunen, maar ziet hier nog ruimte voor verbetering. De organisatie van een 

introductiedag en van een onthaaldag zijn activiteiten die normaal gezien mogen worden verwacht. De opleiding 
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dient nog meer in te spelen op de heterogene instroom. De resultaten van een uitstroombevraging van 

eerstejaars (2008) geven onvoldoende zicht op welke problemen gerelateerd zijn aan welke vooropleiding. De 

instapcursus Wiskunde duurt vier halve dagen. Dat lijkt de commissie onvoldoende. Voor TSO-studenten is een 

apart programma ingericht met meer aandacht voor wiskunde en mechanica, maar studenten vanuit BSO 

beginnen met een achterstand in voorkennis en studiehouding, die ze in de loop van het jaar moeten zien in te 

lopen, zonder dat het programma daarin voorziet. Aangepaste werkvormen zoals oefeningen en 

laboratoriumsessies hebben onder meer een intensievere begeleiding en de opbouw van een persoonlijke relatie 

tot doel. Door de omvang van de groepen schiet dat z’n doel goeddeels voorbij. Hoorcolleges zijn vaak te 

massaal voor de eerstejaarsstudent, waardoor interactieve kennisoverdracht moeilijker is. Hierbij wil de 

commissie vermelden dat zij wel begrip heeft voor de krappe personeelsformatie die hiervoor grotendeels 

verantwoordelijk is. Het overkoepelende management dient zich echter bewust te zijn van die situatie, die een 

ernstige handicap vormt voor de kwaliteit van het onderwijs. Voor een aantal opleidingsonderdelen vinden er in 

het eerste en het tweede semester toetsen over slechts enkele opleidingsonderdelen plaats. De commissie 

vraagt zich af of dit niet systematischer kan. Nu komen studieproblemen pas het sterkst tot uiting na de 

examenperiode van januari in het eerste jaar. Tijdens de blokperiode wordt slechts één herhalingsdag voorzien. 

De opleiding kan onderzoeken of door de inrichting van monitoraten de studieachterstand niet sneller kan worden 

geremedieerd.  

 

Wel waardeert de commissie de inspanningen die door de dienst Studie- en studentenbegeleiding worden 

geleverd in het kader van de opvang van studenten tijdens het eerste trajectjaar. De ondersteuning door die 

dienst wordt door de studenten trouwens als zeer goed ervaren. Door studenten zelf wordt het lage slaagcijfer in 

het eerste jaar voornamelijk verklaard door een foutief studiegedrag of een overschatting van eigen kunnen.  

 

Bij de start van het academiejaar 2004-2005 kende de opleiding een forse stijging van het aantal inschrijvingen. 

Dit was wellicht te danken aan de aantrekkingskracht die uitging van de ingebruikname van het nieuwe 

autotechnologisch centrum op de campus. Sindsdien neemt de opleiding een dalende trend van de inschrijvingen 

waar, met een groot verlies van inschrijvingen van studenten uit de provincies Limburg en Brabant. De opleiding 

zet zich in om het studentenaantal in de loop van volgende jaren te doen toenemen tot 200 studenten in het 

eerste jaar (tegenover 72 in 2008-2009). Die ambitieuze doelstelling wil zij bereiken door een analyse van de 

instroom uit de secundaire scholen, meer gerichte informatiecampagnes gericht op secundaire scholen, bovenop 

de gebruikelijke aanwezigheid op de SID-ins, de open schoolweek en de nieuwe aantrekkelijke website.  

 

Aanvragen voor toelating tot de professionele bachelor autotechnologie op basis van EVC of EVK zijn er tot nog 

toe niet geweest. De procedure hiervoor is opgenomen als een element van de departementale 

onderwijsregeling, maar was niet bekend bij de studenten waarmee de commissie in gesprek ging. Ruimere 

bekendmaking ervan is volgens de commissie wenselijk. De commissie heeft immers vernomen dat een aantal 

studenten Autotechnologie een studieloopbaan combineren met deeltijds werk. Een EVC/EVK-procedure zou 

voor een aantal van die studenten een betere oplossing zijn dan een geïndividualiseerd opleidingsprogramma. 

Studenten die instromen op basis van EVC/EVK kunnen een verrijking betekenen voor de opleiding door de 

ervaring die zij van elders meebrengen. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie meent dat nog verbeteringsacties kunnen worden opgezet in verband met de instroombegeleiding, 

onder meer op basis van een grondigere analyse van het effect van de gevolgde vooropleiding op het 

studiegedrag en de studieresultaten. Dit kan leiden tot een nog gedifferentieerder opleidingsprogramma in het 

eerste jaar met verschillende accenten op praktijk en theorie. 

 

Het verdient aanbeveling om een detecterend en remediërend toetsbeleid in het eerste jaar verder uit te bouwen.  

 

Een betere profilering en promotie van de opleiding kan resulteren in meer studenten en vooral in meer geschikte 

kandidaten. Het beleid inzake EVC/EVK dient ruimer te worden gecommuniceerd. 
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Oordeel over onderwerp 2, programma: voldoende  

 

 

Op basis van de oordelen over: 

 

facet 2.1, relatie tussen doelstellingen en inhoud van het programma: voldoende  

facet 2.2, eisen professionele gerichtheid van het programma: voldoende  

facet 2.3, samenhang van het programma:  goed  

facet 2.4, studieomvang:   OK  

facet 2.5, studielast:   voldoende  

facet 2.6, afstemming tussen vormgeving en inhoud:  goed  

facet 2.7, beoordeling en toetsing:   goed  

facet 2.8, masterproef:   niet van toepassing  

facet 2.9, toelatingsvoorwaarden:   voldoende  

 

 

is de commissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende generieke kwaliteitswaarborgen 

aanwezig zijn. 
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Onderwerp 3 Inzet van het personeel 

 

 

 

Facet 3.1 Kwaliteit van het personeel 

 

Beoordelingscriterium: 

- Het personeel is gekwalificeerd voor de inhoudelijke, onderwijskundige en organisatorische realisatie van het 

programma. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

Het personeelsbeleid vindt naast de decretale verplichtingen zijn grondslag in de beleidsverklaring van de 

hogeschool en in de missie en visie van het departement Technologie. Die documenten stellen de kwaliteit van, 

de zorg voor en de professionele en ontplooiing van de medewerkers centraal. Bij de operationalisering van het 

personeelsbeleid beschikt het departement over een verregaande autonomie, weliswaar binnen de financiële 

mogelijkheden. De commissie kon ervaren dat de recente aanduiding van een nieuw departementshoofd en een 

opleidingscoördinator/programmadirecteur voor de opleiding een positieve invloed hebben op het gevoerde 

personeelsbeleid en op het beleid van het departement en de betrokken opleidingen in het algemeen. Het 

personeelsbeleid werd in 2008 geactualiseerd en is uitgewerkt als een integraal personeelsbeleid gebaseerd op 

competentiemanagement. Dit impliceert de systematische afstemming van competenties van het personeel op 

inhoudelijke en organisatorische doelstellingen van de organisatie. Het personeelsbeleid van het departement is 

erop gericht de personeelsleden zo hoog als mogelijk te laten scoren bij het evalueren van de competenties 

waarover het personeelslid dient te beschikken bij het uitvoeren van zijn taken. Daarbij is er naast aandacht voor 

professionele en onderwijskundige competenties ook belangstelling voor gedragskenmerken en attitudes.  

 

Bij de werving van een personeelslid wordt rekening gehouden met de geformuleerde competenties waarover de 

kandidaat naargelang de functie zou moeten beschikken. Selectie gebeurt op basis van het curriculum vitae van 

de sollicitant en van een sollicitatiegesprek waarin gepeild wordt naar gedragsvaardigheden, zoals 

communicatievaardigheden, zin voor initiatief, teamspirit, onderwijsgerichtheid en onderzoeksgerichtheid, en naar 

de relaties met het werkveld. De begeleiding van nieuwe personeelsleden beperkt zich tot een onthaalbrochure 

en de aanduiding van een mentor. 

 

Elke docent krijgt jaarlijks van het departementshoofd, na advies van de departementale staf, een functiekaart 

met zijn functieomschrijving. Hierin wordt in de mate van het mogelijke rekening gehouden met desiderata van de 

docent. Deze functiekaart respecteert het protocol over de taakbelasting. Een voltijdse lesopdracht bestaat 

gemiddeld uit twintig contacturen, exclusief begeleiding van projectweken, stage en eindwerk.  

 

In het departement Technologie kunnen de lectoren alleen worden bevorderd tot hoofdlector. Dit geldt voor 

maximum 20% van het personeelsbestand. De bevordering houdt verband met het toekennen van 

coördinatietaken (internationalisering, kwaliteitszorg, enz.). Het streefcijfer voor de benoemingsruimte voor het 

onderwijzend personeel is vastgelegd op 72%. De criteria en volgorde van benoemingen zijn voor onderwijzend 

en administratief en technisch personeel vastgelegd in afzonderlijke protocollen die zijn onderhandeld met de 

representatieve personeelsdelegatie. 

 

Functioneringsgesprekken werden gedurende enkele jaren niet georganiseerd. Het nieuwe departementshoofd, 

met wie de commissie kon kennismaken, staat er echter op jaarlijks een functioneringsgesprek te voeren. Hierin 

worden ook resultaten van studentenevaluaties besproken en wordt gepeild naar de navormingsinitiatieven die de 

docent neemt. Voor de navorming van personeelsleden is een departementaal budget voorzien dat in de periode 

van 2003 tot 2008 is verdubbeld tot 15.863 EUR. 
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De evaluatie van het personeel gebeurt op basis van het hogescholendecreet en van een protocol voor enerzijds 

onderwijzend en anderzijds administratief en technisch personeel. Het evaluatieprotocol vermeldt de 

evaluatiecriteria en de manier waarop de evaluatie tot stand komt. De prestatiewaardering is gericht op zowel de 

gedragskenmerken en attitudes van de personeelsleden als op hun prestaties. 

 

De meeste lesgevers hebben naast een pedagogisch-didactische vorming een academische of evenwaardige 

opleiding genoten. Nochtans wijst een enquête waar 39 alumni in 2007 aan deelnamen uit dat 23 van de 

ondervraagde alumni de kwaliteit van de docenten goed vond, terwijl toch nog elf de kwaliteit van de docenten als 

matig beoordeelden. De criteria waarop zij zich baseerden kunnen niet uit deze enquête worden afgeleid. De 

interviews leerden de commissie dat een en ander wellicht te maken heeft met de stijlbreuk die is ontstaan na de 

verhuizing van de opleiding uit Schaarbeek naar de nieuwe campus in St.-Katelijne-Waver. De algemene ervaring 

van de huidige studenten is dat de meeste docenten professioneel en onderwijskundig sterk staan. De 

toegankelijkheid is goed tot zeer goed, enkele uitzonderingen niet te na gesproken. De commissie komt na de 

verschillende gesprekken met de docenten tot de vaststelling dat in het huidige personeelsbestand een sterk en 

verjongd potentieel met een grote deskundigheid aanwezig is. Het personeel toont een grote bereidheid en inzet 

om het onderwijs op een moderne leest te schoeien en de geplande programmahervorming door te voeren. De 

opleidingscoördinator/programmadirecteur slaagt er in ruime mate in om ook oudere personeelsleden te 

overtuigen van het belang ervan en hun deskundigheid en ervaring te delen met jongere collega's. De organisatie 

van vakgroepen is daarbij niet onbelangrijk. Zij fungeren als interne deskundigheidsbevorderende fora waar 

docenten hun onderwijservaringen delen met elkaar. 

 

Voor de onderwijskundige professionalisering steunt de opleiding op het uitgebreide aanbod van de Associatie 

K.U.Leuven en recent op initiatieven die genomen worden door de fusiehogeschool Lessius. Deelname aan die 

navormingsactiviteiten wordt belemmerd door organisatorische problemen zoals tijdsgebrek, problemen bij 

lesverplaatsingen en afstand. Daarom wordt jaarlijks op de campus een opleidingsdag georganiseerd die meestal 

is gewijd aan onderwijskundige thema's. De hogeschoolbrede werkgroep Onderwijsvernieuwing organiseert een 

vijftal middagsessies waar ‘best practices’ worden voorgesteld door collega's of externen. Dit initiatief en andere 

onderwijskundige navorming kennen een wisselend succes, maar gemiddeld is de het aantal deelnemers laag te 

noemen. De opleiding wijst uitdrukkelijk op het belang van de vakgroepen als zelflerende organisatie-eenheden 

waar eigen (onderwijs)ervaringen van docenten worden gedeeld. Tenslotte werd voor alle docenten een opleiding 

verzorgd over het elektronisch leerplatform Toledo. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De procedures voor functionering en evaluatie moeten verder in de praktijk worden gebracht. 

 

De commissie stimuleert de opleiding Autotechnologie om zich aan te sluiten bij de dynamiek in het departement 

Technologie. 

 

De commissie meent dat meer aandacht kan gaan naar de onderwijskundige bijscholing van docenten. 
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Facet 3.2 Eisen professionele gerichtheid 

 

Beoordelingscriterium: 

- De opleiding sluit aan bij de volgende criteria voor de inzet van personeel van een professioneel gerichte 

opleiding: het onderwijs wordt voor een belangrijk deel verzorgd door personeel dat een verbinding legt 

tussen de opleiding en de beroeps- of kunstpraktijk. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

Vakinhoudelijke deskundigheid wordt mede gewaarborgd door nauwe betrokkenheid bij het beroepenveld. 

Professionalisering door middel van onderwijseigen mechanismen zoals de projectweken en stage en eindwerk 

behoren tot het opdrachtenpakket van elke docent. Ze waarborgen een continue wisselwerking met het 

beroepenveld. Hieruit volgt een actualisering van vakinhouden, laboratoria en beoogde competenties. 

 

De interne opleidingen Informat en Labview kenden een groot succes. Uit de lijst van gevolgde bijscholingen die 

de commissie ter hand werd gesteld, kon zij opmaken dat technische opleidingen aangeboden door dealers, 

FEBIAC, VAB en Flanders Drive, divers van aard zijn en door een aantal docenten regelmatig worden gevolgd. 

Het volgen van bijscholingen wordt door het departement financieel en zoveel mogelijk organisatorisch mogelijk 

gemaakt, maar de deelname is vrijblijvend en het initiatief ervoor ligt bij de docenten zelf. Naast de genoemde 

organisatorische problemen kan voor het volgen van technische opleidingen ook de kostprijs een belemmering 

zijn. Dit wordt echter tegengesproken door het feit dat het navormingsbudget niet volledig wordt aangesproken. 

De commissie stelt dan ook vast dat een structureel navormingsbeleid ontbreekt. 

 

De professionele gerichtheid wordt aangescherpt door de deelname aan projectmatig wetenschappelijk 

onderzoek. Om dit onderzoek in het departement aan te zwengelen is recent een nieuwe coördinatiefunctie in het 

leven geroepen. Het is de taak van de coördinator om het onderzoek te stimuleren door te zoeken naar partners, 

naar financieringsbronnen en door administratieve problemen te helpen oplossen. Een positief punt is de 

aanwezigheid op de campus van het departement Industriële wetenschappen (masteropleiding). Doordat labo's 

worden gedeeld, is er een onderzoekscultuur aanwezig waar ook de opleiding Autotechnologie aan participeert. 

Het moderne autotechnologisch centrum met zijn testapparatuur is eveneens een opportuniteit om projecten van 

wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke dienstverlening waar te maken. In het autotechnologisch 

centrum is geïnvesteerd in serverinfrastructuur die het mogelijk maakt via het internet en een netwerksleutel de 

meest recente technische informatie van constructeurs te raadplegen.  

 

De sinds 2004 door de overheid toegekende middelen voor projectmatig wetenschappelijk onderzoek (PWO) 

laten toe een onderzoeksbeleid voor de professionele bachelors uit te tekenen. Dit is gebeurd in het 

meerjarenplan (2007-2011) betreffende het onderzoek van de departementen Industriële wetenschappen en 

Technologie (campus De Nayer). Het departement heeft als voornaamste doelstellingen het ontwikkelen en 

implementeren van technologisch relevante leerhulpmiddelen voor de opleidingen en het initiëren en uitvoeren 

van projecten voor en in samenwerking met het bedrijfsleven. Docenten participeren in toenemende mate aan 

projecten voor projectmatig wetenschappelijk onderzoek. Elke docent kan een zeswekenproject indienen dat 

aansluit bij zijn opleidingsonderdeel en kan studenten hieraan laten werken als voorbereiding op stage en 

eindwerk. Voorbeelden die in dit verband werden gegeven zijn het Formula Student- project, een internationale 

wedstrijd voor studententeams in het kader van ‘automotive’ engineering. De opleiding is zich bewust dat de 

ontwikkeling van speerpunten de continuïteit en de visibiliteit van projectmatig wetenschappelijk onderzoek kan 

vergroten. Deze speerpunten zullen worden geconcretiseerd in het kader van de programmahervorming om een 

nauwe band te blijven behouden met het onderwijs. Meer bepaald denkt de opleiding aan speerpunten rondom 

testing, expertise schade, bedrijfsvoertuigen en mototechnologie. Concrete keuzes moeten nog worden gemaakt. 
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Verschillende opleidingscoördinatoren en de kwaliteitscoördinator hebben een TRIS/EFQM-assessoropleiding 

gevolgd. Op 10 april 2008 is op de campus een studiedag ‘kwaliteitszorg TRIS/EFQM’ georganiseerd. De grote 

meerderheid van de docenten van het departement Technologie waren daarop aanwezig. 

Opleidingscoördinatoren en leidinggevenden volgden een aantal managementcursussen en een opleiding over 

het voeren van functioneringsgesprekken. Het administratief personeel volgde verschillende opleidingen over het 

studentenadministratiesysteem. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie adviseert om het navormingsbeleid structureel uit te bouwen. 

 

De continuïteit van het toegepast wetenschappelijk onderzoek kan worden versterkt door het oordeelkundig 

bepalen van speerpunten met een directe band met het onderwijs. Hierbij dient ook de opportuniteit van 

deelname aan internationale netwerken en samenwerkingsverbanden met binnen- en buitenlandse instellingen te 

worden onderzocht.  

 

 

 

Facet 3.3 Kwantiteit personeel 

 

Beoordelingscriterium: 

- Er wordt voldoende personeel ingezet om de opleiding met de gewenste kwaliteit te verzorgen. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

Het departement Technologie beschikt over 34 OP-leden (27,55 VTE). 21 leden van het OP hebben een voltijdse 

opdracht, 13 hebben een deeltijdse opdracht. Eén lid van het OP is niet belast met onderwijstaken. Het 

Administratief en Technisch Personeel (ATP) telt 24 personeelsleden (20.40 VTE) en is verdeeld over diensten 

met aan het hoofd telkens een diensthoofd. De diensten ondersteunen alle opleidingen op de campus.  

 

De opleiding Autotechnologie telde in 2007-2008 235 studenten. 22 van de 34 OP-leden van het departement 

hebben een onderwijsopdracht in de opleiding Autotechnologie, waarvan zeven met een opdracht van meer dan 

tien studiepunten (of ongeveer één derde van hun opdracht). Daarbij zijn er vier voltijdse personeelsleden die 

exclusief zijn tewerkgesteld in de opleiding. De overige personeelsleden verstrekken ook onderwijs in de 

opleidingen Elektromechanica, Mechanische ontwerp- en productietechnologie en Elektronica-ICT. 

 

De 27,55 VTE staan in voor ongeveer 610 studenten in het departement Technologie wat neerkomt op 22,1 

studenten per docent. Geredelijk kan worden aangenomen dat die ratio ook geldt voor de opleiding 

Autotechnologie. De verhouding wijst op een zware werkdruk. Opleiding en departement dienen erover te waken 

dat de werkdruk binnen redelijke grenzen blijft. 

 

De hoge student-lectortratio vertaalt zich ook in de onderwijsorganisatie, meer bepaald in het werken met grote 

groepen voor zowel hoorcolleges als laboratoriumsessies. Door de hoge student-lectorratio en het beperkte 

personeelsbestand is er in sommige vakgroepen (bijvoorbeeld Wiskunde) een te kleine kritische massa van 

specialisten in eenzelfde vakdomein. De personeelskrapte heeft ook tot gevolg dat de mogelijkheden voor een 

grondige onderwijshervorming en voor het anticiperen op opportuniteiten geboden door projectmatig 

wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke dienstverlening beperkt zijn.  
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De opleiding doet in zeer beperkte mate (0.2 VTE) beroep op gastdocenten uit het beroepenveld voor het 

overbrengen van specifieke vakkennis. Omdat het moeilijk is om gastdocenten op continue basis in te schakelen, 

worden op geregelde tijdstippen gastsprekers uitgenodigd om een specifiek onderwerp uit te diepen. 

 

De gemiddelde leeftijd is hoog: in 2007-2008 waren 21 van de 22 docenten ouder dan veertig jaar en 13 ouder 

dan vijftig. Niemand was jonger dan dertig. De meesten zijn dan ook als statutair vast aan het departement 

verbonden. Verjonging is noodzakelijk om een evenwichtige spreiding te hebben. De laatste twee jaar zijn een 

aantal oudere docenten geheel of gedeeltelijk uit dienst getreden. Daardoor werden nieuwe aanwervingen 

mogelijk. Op het tijdstip van de visitatie kon de commissie inderdaad kennismaken met enkele jongere collega's, 

die zich volop achter de onderwijsvernieuwing en de programmahervorming schaarden. De commissie stelt veel 

vertrouwen in de opleidingscoördinator die voor de moeilijke taak staat om met respect voor de ervaring en de 

deskundigheid die in het verleden is opgebouwd en steunend op het dynamisme van een verjongende ploeg, de 

opleiding permanent te vernieuwen, inspelend op snel veranderende technologieën in de ‘automotive’ sector. De 

commissie geeft een signaal aan het management van de instelling dat met de huidige personeelsbezetting 

slechts de basisonderwijsactiviteiten kunnen worden georganiseerd. Noodzakelijke onderwijsvernieuwingen, die 

inherent zijn aan competentiegericht onderwijs en een professionele aanpak van projectmatig wetenschappelijk 

onderzoek en maatschappelijke dienstverlening, kunnen zo slechts in beperkte mate worden gerealiseerd.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De opleiding dient aandacht te hebben voor de zware werkdruk, die een hinderpaal vormt voor een professionele 

aanpak van de onderwijsvernieuwing, projectmatig wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke 

dienstverlening. 

 

Rekruteringen kunnen gunstige gevolgen hebben voor de leeftijdspiramide van het onderwijzend personeel. 

 

 

 

Oordeel over onderwerp 3, inzet van het personeel: voldoende  

 

 

Op basis van de oordelen over: 

 

facet 3.1, kwaliteit personeel:  goed  

facet 3.2, eisen professionele gerichtheid: voldoende  

facet 3.3, kwantiteit personeel:  voldoende  

 

 

is de commissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende generieke kwaliteitswaarborgen 

aanwezig zijn. 
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Onderwerp 4 Voorzieningen 

 

 

 

Facet 4.1 Materiële voorzieningen 

 

Beoordelingscriterium: 

- De huisvesting en materiële voorzieningen zijn toereikend om het programma te realiseren. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

Vermits de departementen Industriële wetenschappen en Technologie op dezelfde campus zijn gevestigd, maken 

de beide departementshoofden jaarlijks samen een begroting. De middelen worden op een transparante manier 

verdeeld met een aantal gemeenschappelijke budgetten voor bijvoorbeeld grondstoffen en gezamenlijke 

investeringen. Het uitrustingsbudget wordt verdeeld tussen de departementen pro rato van het aantal 

financierbare studenten. In het departement Technologie gebeurt een verdere verdeling op basis van een 

objectieve verdeelsleutel, onder andere volgens het aantal studenturen laboratoriumbezetting. Budgetten voor 

mediatheek en materiële voorzieningen gelden voor het hele departement. Vanaf 2008-2009 ressorteren beide 

departementen operationeel onder de Lessius Hogeschool. Het verwerven van budgetten zal gebeuren op basis 

van departementale uitrustingsdossiers, waarbij elk departement zijn eigen profilering voorop zal kunnen stellen. 

 

De infrastructuur is meer dan behoorlijk uitgebouwd in functie van de ondersteuning van het onderwijsprogramma 

en het faciliteren van projectmatig wetenschappelijk onderzoek. De commissie bezocht het studielandschap, het 

autotechnologisch centrum en enkele centrale voorzieningen. 

 

Het studielandschap omvat een mediatheek, een audiovisuele ruimte en een ontmoetingsruimte. De mediatheek 

bevat een actuele collectie gedrukte (boeken, technisch-wetenschappelijke tijdschriften, normen, cursussen) en 

digitale materialen (dvd's, cd's, internet) over voertuigtechnologie. De collectie is ontsloten met een 

geautomatiseerde catalogus die ook via het internet off-campus raadpleegbaar is. De integratie van die catalogus 

in LIBIS, het netwerk van wetenschappelijke bibliotheken dat wordt beheerd vanuit de K.U.Leuven, is in 

voorbereiding. De bibliotheek bewaart de eindwerken van de opleiding gedurende tien jaar. Zij biedt online 

toegang tot belangrijke wetenschappelijke databanken zoals Web of Knowledge, Swetswise, Sciencedirect, 

Ebsco en IEEE, Springer en Wiley. Alle studenten en personeelsleden hebben gratis toegang en 

ontleenmogelijkheid in de bibliotheken van de K.U.Leuven en de hogescholen van de Associatie K.U.Leuven. 

Daarnaast beschikt de opleiding in het autotechnologisch centrum over een eigen documentatiecentrum met 

direct raadpleegbare informatie zoals een online toegang tot de databank Autodata en het Autotechnisch 

Handboek en de mogelijkheid tot het raadplegen van voertuigtechnische informatie zoals internetsites van 

fabrikanten. In de AV-ruimte kunnen studenten presentaties inoefenen, afgeschermd vergaderen of in 

groepsverband instructies krijgen van de docent alvorens ze aan de slag gaan in het studielandschap. Studenten 

kunnen dit lokaal, dat voorzien is van eigentijdse media, reserveren. In het ontmoetingsforum kunnen studenten 

onderling of met docenten overleggen en dit in het kader van projectwerk, opdrachten, seminaries, enz. Overal is 

draadloos internettoegang aanwezig. Tijdens het bezoek van de commissie gaf het studielandschap blijk van een 

drukke bezetting en een goede studiesfeer.  

 

De commissie was onder de indruk van de zware investering (3 mio EUR) die de opleiding heeft gedaan voor het 

gloednieuwe autotechnologisch centrum (5000 m2). De eigenheid van de opleiding tot professionele bachelor in 

de Autotechnologie wordt benadrukt door domeinspecifieke laboratoria, georganiseerd volgens de pijlers van de 

opleiding: Voertuigelektriciteit en –elektronica, Verbrandingsmotoren en Voertuigtechniek. Studenten kunnen er 

ervaring opdoen aan een vermogentestbank met wervelstroomrem, een ultrasoon 3D-meetsysteem voor het 

opmeten van de wagengeometrie, een optisch wieluitlijnsysteem, een spuittcabine met bijhorend verflab en vijf 
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hefbruggen. Een aantal teststanden zijn gebouwd in functie van een bepaald automerk. Soms worden ook 

teststanden verzorgd in functie van projecten waaraan fabrikanten hun medewerking verlenen, bijvoorbeeld via 

het Toyota Education Program. In het labo Voertuigelektronica kreeg de commissie toelichting bij de manier 

waarop groepswerk wordt toegepast en geëvalueerd. Daarnaast bevat het autotechnologisch centrum nog 

diverse laboratoria. In het autotechnologisch centrum bevindt zich ook een docentenlokaal waar studenten 

contact kunnen opnemen met docenten. Het autotechnisch centrum en de laboratoria gaven een degelijke, 

verzorgde indruk met aandacht voor de veiligheid en de gezondheid van de gebruikers ervan (goede lichtinval, 

luchtafzuigsystemen, enz.). De commissie meent echter dat de opleiding de ruimten attractiever en stimulerender 

kan inrichten. Zo werd bijvoorbeeld tijdens het bezoek toelichting verschaft bij een aantal projecten van 

projectmatig wetenschappelijk onderzoek. Blijkbaar bestaan van die projecten postermaterialen en andere 

documentatie, die echter niet permanent aanwezig waren in de betrokken laboratoria. Het zichtbaar maken van 

succesvolle projecten zal zowel intern als extern de uitstraling van de opleiding ten goede komen en zou kunnen 

bijdragen tot een positief zelfbeeld, onder andere bij de studenten. De commissie meent ook dat er nog andere 

mogelijkheden zijn om het autotechnologisch centrum maximaler te benutten, zodat de gedane investering 

maximaal rendeert. 

 

De commissie bezocht ook enkele algemene onderwijsruimten: het auditoriumgebouw met twee auditoria met 

respectievelijk 400 en 250 zitplaatsen en een aantal leslokalen die didactisch goed zijn uitgerust. Docenten- en 

studentenfaciliteiten (docentenlokalen, vergaderlokalen, onthaal met EHBO-post, studentensecretariaat, cursus- 

en kopieerdienst) zijn ruimschoots voorhanden. Voor problemen in verband met de gebouwen of met het gebruik 

van de apparatuur kunnen studenten en personeel een beroep doen op een ATP-verantwoordelijke voor de 

gebouwen of voor ict.  

 

De vzw SoVoW&K – De Nayer instituut beheert op de campus een studentenrestaurant en –cafetaria (350 

zitplaatsen) in de polyvalente zaal van het hoofdgebouw, en een studentencafetaria (150 zitplaatsen) in het 

auditoriumgebouw. De sportinfrastructuur op de campus valt eveneens onder het beheer van de vzw SoVoW&K – 

De Nayer instituut. Deze infrastructuur is evenwel beperkt tot een verhard sportveld dat o.m. voetbal en basketbal 

toelaat en tot pingpongtafels in de cafetaria van het auditoriumgebouw. Op het terrein van de campus bevindt 

zich een studentenhome met tachtig studentenkamers. Deze voorziening wordt beheerd door vzw KIH De Nayer.  

 

De studenten benadrukten dat enerzijds de infrastructuur van de labo's en het autotechologisch centrum en 

anderzijds de goede bereikbaarheid van de campus met openbaar vervoer of met de wagen (ruime parking) een 

belangrijk gegeven waren om te kiezen voor de opleiding op campus De Nayer. Met betrekking tot de labo’s 

merkten zowel derdejaarsstudenten als alumni op dat zij te vaak een opdracht kregen bij proefstanden die defect 

waren. De opdracht kon dan pas uitgevoerd worden nadat de proefstand opnieuw was hersteld. Zij waren 

enerzijds de mening toegedaan dat de begeleiding bij het gebruik en het onderhoud van apparatuur beter kan. 

Anderzijds scherpt dit volgens hen ook de zelfredzaamheid aan. De studenten hadden wel begrip voor dit euvel 

dat volgens hen wellicht te wijten was aan de vrij grote labgroepen. 

 

Het lokaal netwerk en de website van het De Nayer instituut worden op campusniveau beheerd. De e-mail, de 

studentenadministratie en de uurroosteradministratie maken gebruik van servers van de centrale administratie 

van de hogeschool voor Wetenschap & Kunst. Door de fusie met de Lessius Hogeschool in de loop van 2008 zijn 

een aantal toepassingen nog niet overgeschakeld op nieuwe servers. Synchronisatieproblemen en het gebruik 

van verschillende pakketten die nog op elkaar moeten afgestemd worden brengen de goede organisatie van 

sommige processen in het gedrang. De opleiding hoopt dat door associatiebrede overschakeling naar het Student 

Live Management-systeem van SAP hierin verbetering zal komen. De voorwaarde is dan wel dat in het systeem 

zoals het nu door de universiteit wordt gehanteerd de nodige aanpassingen gebeuren in functie van typische 

organisatiekenmerken van een hogeschool (bijvoorbeeld klasgroepen, docenten met gecombineerde opdracht). 

Het e-learning platform BlackBoard (Toledo) wordt verzorgd door de associatie K.U.Leuven. 

  

Bij de aanvang van het academiejaar wordt door de preventieadviseur een korte toelichting gegeven met 

betrekking tot milieubewustheid en veiligheid. De studenten krijgen een bundel met het laboreglement en 

algemene veiligheidsvoorschriften. Het algemeen laboreglement wordt, indien nodig, specifiek aangevuld met 
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richtlijnen per lokaal of labo. Voor de aanvang van zeswekenprojecten worden veiligheidsaspecten en netheid 

nog eens benadrukt. Er is een goede coördinatie met de docent van het opleidingsonderdeel Zorgsystemen die 

trouwens ook zitting heeft in het preventiecomité. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie adviseert de opleiding oog te hebben voor het onderhoud en het up to date houden van de labo-

apparatuur. 

 

 

 

Facet 4.2 Studiebegeleiding 

 

Beoordelingscriteria: 

- De studiebegeleiding en informatievoorziening aan studenten zijn adequaat met het oog op de 

studievoortgang. 

- De studiebegeleiding en informatievoorziening aan studenten sluiten aan bij de behoefte van studenten. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

Er wordt door de opleiding een onderscheid gemaakt tussen studiebegeleiding en studentenbegeleiding. 

Studiebegeleiding wordt gezien als vakinhoudelijke begeleiding; studentenbegeleiding wordt gezien als het 

begeleiden van de student als persoon, waarbij vooral het persoonlijk welzijn van de student centraal staat.  

Voor beide vormen van begeleiding is voorzien in een tweeledige structuur. Op beide vlakken worden de meeste 

inspanningen geleverd tijdens het eerste jaar. Studentenbegeleiding is een constante gedurende de hele 

opleiding. 

 

De commissie vond in eerste instantie dat in beide gevallen de aanpak sterk vraaggestuurd is: een student wordt 

geholpen als hij erom vraagt. De opleiding geeft zelf trouwens toe dat studenten met een studieprobleem dit vaak 

pas opmerken tijdens de studieperiode die aan de examenperiode voorafgaat. Volgens de commissie is een 

snellere detectie van probleemgevallen wenselijk. Tijdens het gesprek met de verantwoordelijken van de dienst 

Studie- en studentenbegeleiding is echter gebleken dat sinds kort inspanningen worden geleverd om meer pro-

actief op te treden om studie- en sociaal-psychische problemen tijdig te detecteren en een remediëringsaanbod 

daarop af te stemmen.  

 

In het facet 2.9 is reeds gerapporteerd over de inspanningen die al zijn geleverd en die nog te leveren zijn met 

betrekking tot de begeleiding van de instromende studenten. De begeleiding tijdens de studieloopbaan wordt in 

eerste lijn toevertrouwd aan elke docent. De commissie kan zich echter inbeelden dat de docent door de omvang 

van de groepen niet in staat is om snel problemen te detecteren. Bovendien zal juist de student met 

studieproblemen niet steeds degene zijn die om raad komt vragen. Het inzetten van groepsverantwoordelijken, bij 

voorkeur docenten die verantwoordelijk zijn voor labozittingen, is een goed initiatief. Het vademecum 

‘Sleutelmomenten in de begeleiding tijdens het academiejaar 2008-2009’ dat door de dienst Studie- en 

studentenbegeleiding werd ontwikkeld, is een nuttig instrument met tips voor de manier waarop 

groepsverantwoordelijken studenten kunnen opvolgen op verschillende tijdstippen in het academiejaar. In het 

daarbij horende studentenvolgsysteem kunnen de groepsverantwoordelijken invullen welke evolutie een student 

op studievlak heeft doorgemaakt. Via de bevraging bij de toetsen kunnen de groepsverantwoordelijken een beter 

inzicht krijgen in het studiegedrag van de eerstejaars. 

Studenten die naast deze specifieke begeleidingsinitiatieven behoefte hebben aan bijkomende, individuele 

begeleiding kunnen op elk moment van hun studieloopbaan een beroep doen op de medewerkers van de dienst 
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Studie- en studentenbegeleiding (twee ATP-leden die deze taak specifiek toegewezen kregen). Studenten 

kunnen bij de dienst Studie- en studentenbegeleiding terecht voor individuele begeleiding op het vlak van 

studievaardigheden, relaxatietraining, studieadvies, (her)oriëntering, socio-emotionele moeilijkheden, enz. 

Studenten met functiebeperking worden door deze dienst onthaald, begeleid en opgevolgd, eventueel in 

samenwerking met GON-begeleiders of met diensten extra muros. 

 

Op de introductiedag aan de aanvang van het eerste jaar organiseert de dienst Studie- en studentenbegeleiding 

een workshop over studieplanning en ‘time management’. Verder kunnen studenten terecht bij de 

opleidingscoördinatoren en tijdens de examenperioden ook bij de examenombudsen. 

 

Na elke examenperiode in het eerste jaar en na de proclamaties eind juni en september in de hogere jaren, wordt 

een nabespreking voorzien. De studenten kunnen tijdens een nabespreking met de examinatoren het afgelegde 

examen overlopen, zodat ze weten wat er fout liep en hoe ze zich kunnen bijsturen. 

 

Afstuderende studenten kunnen deelnemen aan een avondsessie over solliciteren. Op de jaarliljkse jobbeurs 

kunnen zij contacten leggen met potentiële werkgevers. Zij kunnen, zoals trouwens ook studenten die reeds zijn 

afgestudeerd zijn, een beroep doen op de vacature-informatie van de plaatsingsdienst. De 

opleidingscoördinatoren van de opleidingen Elektromechanica en Elektronica-ict van het departement Industriële 

wetenschappen informeren de laatstejaarsstudenten Technologie over de schakelprogramma’s van het 

masterjaar. 

 

De commissie kon in gesprek treden met een dynamische studententrajectbegeleider die probeert met zeer veel 

aandacht voor elke student zoveel mogelijk te zoeken naar (her)oriëntatiemogelijkheden. Hij coördineert hierbij de 

werking over de twee departementen heen. Hij doet bijzondere inspanningen om met elke student die in 

aanmerking komt voor een geïndividualiseerd programma een haalbaar programma samen te stellen. De 

administratieve opvolging van het GOP betekent jaar na jaar een zwaardere belasting van het administratief 

personeel. Ook hier wordt uitgekeken naar meer gespecialiseerde software die in het kader van de afspraken 

binnen de Associatie K.U.Leuven wordt ontwikkeld (CORONA-project). Het nieuwe pakket zal ook van pas komen 

als studenten instromen vanuit andere hogescholen binnen de associatie. 

 

De studententrajectbegeleider is tevens de departementale coördinator Internationalisering. Hij organiseert 

jaarlijks een informatieavond waarop geïnteresseerde studenten geïnformeerd worden over de 

studiemogelijkheden in het buitenland en de financiering ervan Klasbezoek is een van de manieren waarop hij 

studenten poogt te informeren over en sensibiliseren voor een buitenlandse uitwisseling. 

 

Vooral de goede samenwerking in en de plannen van het team van studie- en studentenbegeleiders vielen de 

commissie op. Zij zien hun werking als een belangrijk onderdeel van de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. 

Op basis van bevragingen willen ze nieuwe instrumenten voor studentenbegeleiding ontwikkelen. Omdat zij ook 

deel uitmaken van de examencommissie, kunnen zij daaruit informatie putten voor studievoortgangsadvies. De 

commissie hoopt dat zij voldoende medewerking krijgen om hun plannen waar te maken. Ook hier geldt de 

waarschuwing voor een te zware taakbelasting. Om de werking van de Studie- en studentenbegeleiding verder te 

professionaliseren, is gestart met een documenteringssysteem van behandelde dossiers. 

 

Voor klachten kunnen studenten terecht bij de ombudsdienst. De werking van die dienst was bij de studenten 

voldoende bekend. Het viel de commissie wel op dat de studenten weinig wisten van de ondersteuning die zij van 

de vzw So(ciale) Vo(oorzieningen) kunnen verkrijgen. 

 

De commissie besluit dat de opleiding grote en deskundige aandacht aan de studiebegeleiding besteedt en stelt 

een grote zorgvuldigheid vast bij de studiebegeleiders. Tijdens de gesprekken met de studenten bleek dat zij dit 

inderdaad op prijs stellen. Uit de resultaten van een uitstroombevraging (2008) blijkt dat twee derde van de 

vroegtijdige uitstromers in het eerste jaar min of meer tevreden waren over de begeleiding. 
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Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De Dienst Studie- en Studentenbegeleiding verdient een sterkere ondersteuning van het beleid.  

 

 

 

 

Oordeel over onderwerp 4, voorzieningen: voldoende  

 

 

Op basis van de oordelen over: 

 

facet 4.1, materiële voorzieningen: goed  

facet 4.2, studiebegeleiding: goed  

 

 

is de commissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende generieke kwaliteitswaarborgen 

aanwezig zijn. 
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Onderwerp 5 Interne kwaliteitszorg 

 

 

 

Facet 5.1 Evaluatie resultaten 

 

Beoordelingscriterium: 

- De opleiding wordt periodiek geëvalueerd, mede aan de hand van toetsbare streefdoelen. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De eerste beleidsvisie inzake onderwijskwaliteitszorg van de hogeschool voor Wetenschap & Kunst, daterend van 

oktober 1997, stelde dat de verantwoordelijkheid voor de onderwijskwaliteitszorg bij de departementen ligt. In elk 

departement werd een departementale commissie Onderwijskwaliteitszorg (DCO) opgericht, die het 

kwaliteitszorgsysteem ontwerpt, begeleidt en coördineert. Het blijkt echter dat de kwaliteitszorg door de jaren 

heen niet erg was doorgedrongen in de opleiding Autotechnologie. Hierin schijnt de laatste jaren verandering te 

zijn gekomen. In 2006 werd een geactualiseerde beleidsvisie op onderwijskwaliteit van de WENK ontwikkeld, die 

kadert in de ‘Beginselverklaring kwaliteitsysteem’ van de Associatie K.U.Leuven. De beleidsvisie steunt op de 

volgende vijf pijlers:  

- explicitering van visie en beleid, met inbegrip van de consequente doorwerking van het beleid in alle 

segmenten van de organisatie; 

- aandacht voor randvoorwaardelijke basisvoorzieningen: toewijzing van aangepaste middelen en ontwikkeling 

van geschikte organisatiestructuren;  

- afbakening van cruciale activiteiten die de kwaliteit van het onderwijs in hoge mate beïnvloeden, verheldering 

van verantwoordelijkheden terzake en explicitering van basisafspraken met betrekking tot het gewenste 

procesverloop; 

- uitbouw van een systematische evaluatie van werkwijze en resultaat, doelmatigheid en doeltreffendheid 

(zowel intern als extern); 

- vertaling van evaluatieresultaten naar optimaliserings- en innovatietrajecten, met inbegrip van opvolging.  

 

In het kader van de operationele samenwerking met de Lessius Hogeschool wordt sinds 2008 de departementale 

verantwoordelijkheid voor kwaliteitszorg weliswaar behouden, maar het is de bedoeling ze sterker te 

ondersteunen en te sturen vanuit het centrale hogeschoolniveau. De commissie meent dat ondersteuning vanuit 

een centraal niveau zinvol kan zijn, onder andere omdat op die manier vergelijking tussen hogescholen beter 

mogelijk wordt, zeker in associatieverband. Toch raadt ze aan erover te waken dat het geen uitsluitende top-

downbenadering wordt en dat de kwaliteitszorg zo ruim mogelijk wordt gedragen. 

 

Tijdens de interviews kreeg de commissie de bevestiging dat het kwaliteitszorgsysteem nog in de kinderschoenen 

staat. Ze merkte echter dat een duidelijk engagement is genomen om op basis van de EFQM/TRIS-methodiek 

een integraal kwaliteitszorgsysteem uit te werken. Alle aspecten van de organisatie en alle taakstellingen worden 

erbij betrokken. De actoren voor de verschillende aandachtsgebieden van de kwaliteitszorg zijn:  

- de permanente onderwijscommissies per opleiding, met deelname van studentenvertegenwoordiging en hun 

rapportering als vast agendapunt. De studentenvertegenwoordiging varieert van twee tot drie studenten en is 

gespreid over de bachelorjaren en eventueel de daarbij horende afstudeerrichtingen;  

- de departementale onderwijscommissie Onderwijskwaliteit (DOC), die op vraag van de departementsraad de 

onderwijsgerelateerde kwaliteitszorg van de opleidingen aanstuurt en opvolgt. Aan de vergaderingen van de 

DCO nemen deel: het departementshoofd, de vier opleidingscoördinatoren, de coördinator projectmatig 

wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke dienstverlening, een projectcoördinator, een stage- en 

eindwerkcoördinator en de medewerker kwaliteitszorg. De vergadering wordt geleid door de departementale 

kwaliteitszorgcoördinator; 
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- de departementale staf voor de opvolging van de evaluaties over personeel en middelen.  

 

Naar analogie met het departement Industriële wetenschappen wil het departement Technologie de TRIS-fase 

vier, namelijk ketengeoriënteerd zijn, bereiken. De opleidingen plaatsen zich tussen de secundaire scholen, waar 

de hoofdinstroom vandaan komt en het werkveld, waar de uitstroom in terechtkomt. Het leerproces van de 

student staat centraal. De externe oriëntatie is breed verankerd in de organisatie. Het kwaliteitszorgsysteem, 

integraal operationeel en concreet uitgewerkt, dient in die optiek te leiden tot continue verbeteringen.  

 

Het departementshoofd en de coördinatoren van het departement volgden een TRIS/EFQM-assessoropleiding. 

Om het onderbouwende kwaliteitszorgsysteem bekend te maken bij de docenten werd in 2008 een 

departementale TRIS/EFQM-studiedag georganiseerd. Het is de bedoeling dat de verschillende opleidingen van 

het departement dezelfde interne kwaliteitscyclus volgen en synchroon werken met betrekking tot bijvoorbeeld de 

studentenenquêtes, de studietijdmetingen en de personeelsenquête. De planning van die activiteiten ligt vast tot 

juni 2013. 

 

Het aansturen van de interne kwaliteitszorg gebeurt door de DCO d.m.v. volgende instrumenten:  

- Vroegtijdige uitstroombevraging; 

- Evaluatie campusaangelegenheden; 

- Onderwijsevaluatie door studenten; 

- Studietijdmeting volgens METIS; 

- Evaluatie door personeel; 

- Externe evaluatie door vertegenwoordigers van werkveld en academische wereld (vierjaarlijks); 

- Zelfevaluatierapport en visitatierapport. 

 

Bovendien is het departement Technologie gestart met een TRIS/EFQM-sterkte-zwakteanalyseover alle aspecten 

van de organisatie. Zij beoogt hiermee een systematische implementatie van het kwaliteitsdenken bij de 

docenten.  

 

Tijdens het bezoek kregen de commissieleden inzage in de rapporten van enkele recente bevragingen: 

campustevredenheid eerstejaarsstudenten, projectwerk, curriculumbevraging, globaal rapport over de vak-

docentencombinaties, bevraging stage- en eindwerk en een rapport over de slaagcijfers en studie-efficiëntie en 

de studieduur. De frequentie van sommige bevragingen is om de drie à vier jaar. De commissie twijfelt er voor 

sommige bevragingen aan of er trends uit kunnen worden afgeleid. Bovendien kunnen daardoor 

verbeteringsacties om adequaat in te spelen op aandachtspunten later dan gewenst worden ingezet. 

 

De aanstelling van een kwaliteitscoördinator en een ondersteunend personeelslid geeft de commissie voldoende 

vertrouwen in de toekomst. Ook de activering van andere overlegorganen is belangrijk. In de permanente 

onderwijscommissie krijgt kwaliteitszorg een laagdrempelig karakter en kan zij de motor zijn om na te denken 

over studeerbaarheid, activeringsgraad binnen opleidingsonderdelen, enz. Een goede coördinatie vanuit 

departementale structuren zorgt voor de synchronisatie en voor de aandacht van het departementale 

management.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie adviseert om de geplande bevragingen effectief uit te voeren en voor elke bevraging toetsbare 

streefdoelen aan te duiden. Bij de vakdocentevaluaties dient ook aandacht te gaan naar de evaluatievormen. De 

bevragingen die de dienst Studie- en Studentenbegeleiding (zie 4.2) opzet, dienen te worden geïntegreerd in het 

kwaliteitszorgsysteem. De frequentie van de bevragingen dient zodanig te zijn dat er trends uit kunnen worden 

afgeleid en dat er onmiddellijk verbeteringsacties kunnen volgen 
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Facet 5.2 Maatregelen tot verbetering 

 

Beoordelingscriterium: 

- De uitkomsten van deze evaluatie vormen de basis voor aantoonbare verbetermaatregelen die bijdragen aan 

de realisatie van de streefdoelen. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: onvoldoende  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De informatie die de commissie over dit facet kreeg is erg summier. Ook tijdens de interviews bleek dat de tot 

hiertoe genomen verbeteringsacties niet erg spectaculair zijn. Wel werd de opvolgingsmethodiek van de 

evaluaties met betrekking tot de onderwijsactiviteiten geschetst. De lectoren van een geëvalueerde 

onderwijsactiviteit worden door de kwaliteitscoördinator in kennis gesteld van de evaluatieresultaten met inbegrip 

van de opmerkingen van en motivering door de studenten. De opleidingscoördinator verzamelt alle 

vakdocentcombinaties en volgt de vakdocentcombinaties met ondermaatse resultaten op. Voor de bevraging van 

vakdocentcombinaties worden op de DCO de ondermaatse scoreresultaten bepaald. Een gemiddelde score van 

een vakdocentcombinatie lager dan 50% en/of een deelscore lager dan 40% zullen bij de eerste metingen in 

academiejaar 2008-2009 als ondermaats scoreresultaat worden gehanteerd. Een lector met ondermaatse 

resultaten kan dan in eerste instantie de resultaten in hun context plaatsen en indien nodig zal de 

opleidingscoördinator of het departementshoofd in overleg met de betrokkene een opvolgingsplan met 

verbeteringsacties opstellen. Als reeds gerealiseerde verbeteringsacties worden acties in het kader van 

onderwijsprofessionalisering (opleiding met betrekking tot de elektronische leeromgeving, middaglezingen), 

initiatieven rond studiebegeleiding en de opstelling van onderwijsontwikkelingsplannen vermeld. De gebruikte 

methodiek voor deze verbeteringsacties was voor de commissie onduidelijk. In elk geval werd geen PDCA-

methodiek gehanteerd zoals EFQM/TRIS het voorschrijft. 

 

In verband met de opvolging van de aanbevelingen van het visitatierapport van 2004 heeft de commissie geen 

informatie over aantoonbare verbeteringsacties gekregen. Dit wil nochtans niet zeggen dat er geen vooruitgang is 

geboekt, zoals de programmahervorming, de nieuwe infrastructuur, de nieuwe structuur van de vakgroepen en de 

start van het competentiegericht onderwijs bewijzen. Echte verbeteringsacties zullen pas kunnen plaatsvinden op 

basis van de recente bevragingen. De commissie raadt aan om daar hoogdringend werk van te maken. De 

verbeteringsacties dienen, zoals de EFQM-methodiek het voorschrijft, opgezet te worden middels een PDCA-

methodiek en gekoppeld te zijn aan concrete streefdoelen. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie waardeert de inspanningen van de huidige beleidsploeg van het departement en de opleiding. De 

aanzet tot de uitbouw van een kwaliteitszorgsysteem met medewerking van verschillende actoren is voorhanden 

maar nog onvoldoende zichtbaar bij de beoordeling van dit facet. Zij doet bijgevolg een belangrijke en dringende 

aanbeveling, te weten: de borging van het verbeteringsbeleid te verzekeren. De verbeteringsacties dienen 

adequaat in te spelen op de aandachtspunten die zijn afgeleid uit de bevragingen. 
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Facet 5.3 Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld 

 

Beoordelingscriterium: 

- Bij de interne kwaliteitszorg zijn medewerkers, studenten, alumni en het afnemend beroepenveld van de 

opleiding actief betrokken. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

Door de samenstelling van de raden en commissies betrokken bij de interne kwaliteitszorg en de verschillende 

enquêtes die gehouden (gaan) worden, kan redelijkerwijze worden verwacht dat de docenten, de studenten, de 

afgestudeerden en het werkveld voldoende worden betrokken. De reeds opgerichte organen zijn: de 

departementale staf, de departementale raad, de departementale commissie Onderwijskwaliteit, de permanente 

commissie Onderwijs,de externe evaluatiecommissie Autotechnologie en de onderzoeksraad Campus De Nayer. 

De commissie vindt het belangrijk dat in de toekomst via de raden en commissies effectief een gedragenheid voor 

het kwaliteitszorgbeleid tot stand komt. Ze heeft immers tijdens de gesprekken kunnen vaststellen dat een aantal 

begrippen zoals kwaliteitszorg, EFQM en methodieken als PDCA voor vele betrokkenen nog vaag in de oren 

klinken. Een overdreven formalisering is voor de commissie ook niet nodig, want wellicht dodend voor het echte 

functioneren van onderwijsprocessen en onderwijsvernieuwing, maar een algemeen bewustzijn van het belang 

van kwaliteitszorg is noodzakelijk. De commissie meent dus te mogen besluiten dat de concrete uitwerking van 

het kwaliteitszorgsysteem wel reeds is gestart, maar nog niet voldoende op kruissnelheid is. De commissie zet de 

opleiding dan ook aan om werk te maken van wat tijdens een TRIS/EFQM-consensusvergadering in april 2008 

over de evaluatie van de interne kwaliteitszorg werd genoteerd, namelijk: 

1. de teamwerking in een structureel kader plaatsen bij het in grote lijnen bepalen van niveau en oriëntatie, 

domeinspecifieke eisen, lesmateriaal en samenhang van het programma; 

2. alle partijen (OP, studenten, enz.) betrekken en een participatief beleid voeren bij de opvolging van 

studentenbevragingen en studietijdmetingen, bij de planning, bij de externe evaluatiedagen, enz.  

Zoals de opleiding het zelf uitdrukt zal daardoor "de perceptie van het personeel inzake kwaliteitszorg in de 

toekomst automatisch verbeteren". 

 

In de gesprekken met de studenten ging de commissie in op de studentenvertegenwoordiging in de 

studentenraad. De vertegenwoordigers in de studentenraad worden niet rechtstreeks verkozen, maar worden 

aangeduid door de klasvertegenwoordigers. De klasvertegenwoordigers zelf zijn ook niet verkozen, maar worden 

binnen de klasgroepen aangeduid. Soms, wanneer er vrijwilligers zijn, gebeurt dit in consensus, soms wordt 

iemand gewoon aangeduid. De commissie stelde vast dat de informatiedoorstroming van 

studentenvertegenwoordigers naar studenten en vice versa eerder informeel gebeurt. Verder vernam de 

commissie van de studenten dat de feedback van de resultaten van de vakdocentbevragingen aan de studenten 

niet systematisch gebeurt. Tot nog toe werd de mening van de studenten over de geplande 

programmahervorming niet gevraagd. Dat zijn volgens de commissie enerzijds een aantal gemiste kansen om 

hen nauwer bij de kwaliteit van de opleiding te betrekken. Anderzijds vernam de commissie dat sinds korte tijd 

een afvaardiging van de studenten wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de vergaderingen van het POC. 

Gezien het belang van het POC in het kader van de inhoudelijke en praktische organisatie van de opleiding, vindt 

de commissie dat in het kader van meer medezeggenschap voor de studenten een goed initiatief.  

  

De informatiedoorstroming over bevragingen en verbeteringsacties en over kwaliteitszorg in het algemeen kan 

worden geoptimaliseerd door de publikatie van verslagen van raden en commissies, rapporten, 

verbeteringsacties en procedures op het intranet. Daardoor kan de basis gelegd worden voor een digitaal 

kwaliteitshandboek. 
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Uit het gesprek met de alumni leidde de commissie af dat er een reële interesse bestaat om actiever bij het reilen 

en zeilen van de opleiding betrokken te blijven na de studies. De commissie rekent erop dat alumni en het 

werkveld op een gestructureerde manier verder zullen worden betrokken bij de kwaliteitszorg. 

 

Wat de interactie met het werkveld betreft, verwijst de opleiding naar de veelvuldige contacten naar aanleiding 

van stagebezoeken, eindwerkjureringen en bedrijfsbezoeken. Naar aanleiding daarvan krijgt de opleiding 

informatie over de kwaliteit van de opleiding. Formeel wordt het werkveld om de vier jaar uitgenodigd op een 

externe evaluatiedag om af te toetsen of het programma actueel is. Dit gebeurde ook bij de 

programmahervorming van 2007. Op een recente vergadering van de departementale raad, in november 2009, 

werd beslist een Bedrijvenraad op te richten. Die zal worden geraadpleegd over de nieuwe programma’s voor het 

academiejaar 2010-2011. Tijdens het gesprek met het werkveld stelde de commissie een positieve ingesteldheid 

ten opzichte van de opleiding vast en een bereidheid om een actieve bijdrage te leveren aan het programma door 

bijvoorbeeld het geven van gastlezingen. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie meent dat de betrokkenheid van personeel, studenten, werkveld en alumni kan worden verbeterd 

door de verdere uitwerking van een aantal beslissingen die zijn genomen, zoals de oprichting van een 

Bedrijvenraad. Zeker in het kader van de nakende programmahervorming en de discussies over het profiel van 

de opleiding dienen studenten, werkveld en alumni te worden geraadpleegd. 

 

Docenten dienen te worden betrokken bij de bevragingen en bij de verbeteringsacties die daaruit volgen. Door de 

publicatie en archivering van documenten met betrekking tot kwaliteitszorg op het intranet, zal de 

informatiedoorstroming tussen de verschillende betrokkenen beter verlopen en krijgt de kwaliteitszorg een 

duidelijker gezicht. 

 

 

 

Oordeel over onderwerp 5, interne kwaliteitszorg: voldoende  

 

 

Op basis van de oordelen over: 

 

facet 5.1, evaluatie resultaten:    voldoende  

facet 5.2, maatregelen tot verbetering:   onvoldoende  

facet 5.3, betrekken van medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld: voldoende  

 

 

is de commissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende generieke kwaliteitswaarborgen 

aanwezig zijn. 
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Onderwerp 6 Resultaten 

 

 

 

Facet 6.1 Gerealiseerd niveau 

 

Beoordelingscriterium: 

- De gerealiseerde eindkwalificaties zijn in overeenstemming met de nagestreefde competenties qua niveau, 

oriëntatie en domeinspecifieke eisen. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De commissie heeft vastgesteld dat de opleiding de doelstellingen die zij zich heeft gesteld in grote mate 

realiseert: 

- wat betreft het optimaal afstemmen van vakken van het eerste jaar op studenten uit het secundair onderwijs 

doet de opleiding grote inspanningen, hoewel hier nog verbetering mogelijk is; 

- het aanbrengen van de generieke competenties voor de professioneel gerichte bachelor Autotechnologie 

gebeurt door heel de opleiding heen en zeer intens in het laatste semester van het derde trajectjaar en wel 

door middel van de projectweken en de stage en het eindwerk, die zich in een bedrijfscontext afspelen. De 

student wordt aan het einde van deze periode geëvalueerd op de competenties van een beginnende 

professional; 

- de studenten en de bedrijven vonden de polyvalente technische vorming een belangrijke verworvenheid van 

de opleiding. De ruime wetenschappelijk-technische vorming met een goede kennis van de basisprincipes 

van de voertuigtechnologie laten de afgestudeerden toe om in verschillende situaties en voor verschillende 

modellen/dealers probleemoplossend te werken; 

- wat betreft de vakdomeingeboden technische vorming stelde de commissie vast dat zowel werkveld als 

afgestudeerden tevreden zijn over het niveau van de opleiding. Zij spraken over een goed compromis tussen 

theorie en praktijk. De beheersing van een aantal praktische vaardigheden (zoals mechanisch meten) is 

echter afhankelijk van student tot student. De theoretische vorming is in elk geval op niveau, wat wordt 

bewezen door het succesvol doorstromen naar de masteropleiding Industriële wtenschappen: 

elektromechanica na het doorlopen van een schakeljaar; 

- de opleiding biedt een maatschappelijk relevant studieprogramma aan met onmiddellijke inzetbaarheid: de 

afgestudeerden worden in de verschillende sectoren van de ‘automotive’ branche erg gewaardeerd. De hoge 

tewerkstellingsgraad (100%) en de goede contacten met het werkveld zeggen genoeg over het gerealiseerde 

niveau; 

- er is aandacht voor economische en maatschappelijke vorming, maar hier kan nog verbetering worden 

bewerkstelligd voor studenten die in de commercieel-technische niche van de automobielnijverheid terecht 

komen. Binnen het werkveld en de opleiding is in dit verband de discussie opgestart over het profiel van de 

opleiding. Iedereen is het er echter over eens dat het sterk technische profiel bewaard moet blijven. De 

aandacht voor multidisciplinariteit en ecologische problemen wordt aangetoond door deelname aan projecten 

zoals Ecodrive en Student Formula. Het overkoepelende management wil in de volgende jaren de 

mogelijkheid onderzoeken of een combinatie van een technologische en een economische poot mogelijk is, 

bijvoorbeeld via gecombineerde stagegroepen die naar bedrijven worden gestuurd. Dit toont aan dat de 

opleiding blijvend wil inspelen op vragen uit de arbeidsmarkt. Wellicht kan de operationele samenwerking met 

de Lessius Hogeschool, waar een economisch departement bestaat, hiertoe een opportuniteit zijn.  

 

De projectweken en de combinatie stage en eindwerk vormen een directe voorbereiding op het functioneren in 

een bedrijfscontext. Zij bieden aan de studenten de mogelijkheid te tonen dat zij op een zelfstandige manier een 

project tot een einde kunnen brengen, ook in een teamcontext. De commissie oordeelt dat de kwaliteit van de 

eindwerkrapporten op het niveau van een beginnende professional staat. De eindbeoordeling van stage en 
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eindwerk wordt aan externen (het werkveld) toegewezen. Uit het gesprek met de commissie bleek dat het 

werkveld het kennisniveau van de stagiairs hoog inschatten, maar ook dat de attitude van de stagiairs 

beantwoordde aan de verwachtingen van het werkveld. Stage en eindwerk zijn slechts beperkt delibereerbaar 

(alleen als de externen dat uitdrukkelijk toelaten). De opleiding kan niet worden afgerond met een onvoldoende 

voor dit opleidingsonderdeel. De impact van externen uit het werkveld, en dus mogelijk latere werkgevers, op de 

evaluatie van de eindcompetenties en doelstellingen is doorslaggevend voor het behalen van een diploma. 

Volgens alumni leidden stages tijdens de opleiding meerdere malen tot een tewerkstelling in de betrokken 

bedrijven. 

 

De studenten worden op verschillende manieren voorbereid op de instap in het werkveld. De commissie had 

echter de indruk dat de laatstejaars een beter inzicht zouden kunnen ontwikkelen, enerzijds in de competenties 

waarop zij worden voorbereid en anderzijds in de meerwaarde van de opleiding. Een goed beeld van eigen weten 

en kunnen helpt over het algemeen beter te scoren bij sollicitaties. Toch waren studenten en alumni erg tevreden 

over de opleiding en dan vooral over de goede mix tussen theorie en praktijk. Dit blijkt zowel uit een onder alumni 

gehouden enquête als uit de gesprekken die de commissieleden voerden. Alumni en studenten bevestigden 

enerzijds unaniem dat zij opnieuw voor de opleiding in deze hogeschool zouden opteren. Anderzijds waren zij 

zich bewust dat de hogeschoolopleiding geen eindpunt is, maar dat levenslange vorming een noodzaak is. 

Alumni gaven alleszins de raad om bij een nieuw curriculum voldoende en meer aandacht te schenken aan 

elektronica omdat zij op de werkplek het groeiend belang ervan hadden ondervonden. De commissie meent 

trouwens dat de opleiding er goed zou aan doen om in de toekomst werkveld en alumni beter te betrekken bij 

programmahervormingen.  

 

Wat internationalisering betreft is er nog heel wat werk voor de boeg. Het aantal inkomende en uitgaande 

studenten is minimaal: één uitgaande student, een tweetal inkomende studenten per jaar. Als reden voor het 

moeilijk op gang komen van de werking op dit gebied werden het profiel van de student en de verschillende 

structuur van vergelijkbare opleidingen in het buitenland aangehaald. De commissie meent echter dat er goede 

aanzetten aanwezig zijn: zo was zij onder de indruk van de duidelijke en realistische beleidsvisie ter verbetering 

van de resultaten op dit gebied. Ook het enthousiasme van de coördinator Internationalisering laat toe het beste 

te hopen voor de toekomst. Zijn intentie om de beleidsvisie toe te lichten op een vergadering van de permanente 

onderwijscommissie Autotechnologie kan bijdragen tot een sterkere internationalsiering van het curriculum. 

Docenten moeten immers gemotiveerd worden om hun lessen te internationaliseren. 

 

De opleiding is een grondig onderzoek gestart naar waardevolle partners, waarbij ze zich wil inzetten voor een 

beperkt aantal contacten. Er zijn contacten met instellingen in Nederland, Portugal, Duitsland (Aken), Frankrijk 

(Maine) en Ierland (Dublin). De keuze wordt bepaald op basis van een geïntegreerde visie: aan de uitwisseling 

moeten voordelen vastzitten voor studenten, docenten en organisatie. De student moet met andere woorden 

ervaren dat in andere landen met andere (meer of minder) middelen moet worden gewerkt. De docenten moeten 

ideeën opdoen voor de manier waarop zij lesgeven en de opleiding kan leren hoe middelen en infrastructuur 

beter kunnen worden afgestemd op het onderwijs (curriculum en uitbouw infrastructuur). De opleiding kan in de 

toekomst profiteren van de internationale ervaring die is opgedaan in andere opleidingen van het departement 

Technologie, onder andere met betrekking tot het nut van ‘Intensive Programs’ voor een ruimere verspreiding van 

het internationale denken. Ook docenten dienen waar mogelijk sterker te worden gemotiveerd om deel te nemen 

aan internationale netwerken.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

Door de concretisering en uitvoering van de beleidstekst over internationalisering kan de internationale ‘mindset’ 

in de opleiding worden verbeterd. 
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Facet 6.2 Onderwijsrendement 

 

Beoordelingscriteria: 

- Voor het onderwijsrendement zijn streefcijfers geformuleerd in vergelijking met relevante andere opleidingen. 

- Het onderwijsrendement voldoet aan deze streefcijfers. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

Vlaanderen heeft geen traditie in het verzamelen van slaagcijfers per studiegebeid en/of opleiding over de jaren 

heen. Uit ervaring blijkt dat de globale slaagcijfers voor generatiestudenten op Vlaams niveau tussen de 45% en 

de 50% liggen. Noch de evolutie over de jaren heen, als de situatie per opleiding of studiegebied worden 

opgevolgd. Daardoor kan de opleiding geen streefcijfers formuleren in vergelijking met relevante andere 

opleidingen. 

 

De opleiding heeft de afgelopen jaren rendementsgegevens verzameld en geanalyseerd. Hierbij dient een 

onderscheid te worden gemaakt tussen de periode voor en de periode na de invoering van het 

flexibiliseringsdecreet. Wat betreft de periode voor de flexibilisering heeft de opleiding het eigen 

opleidingsgebonden cijfermateriaal vergeleken met een rapport van de Vlaamse Overheid dat de globale 

slaagcijfers van alle professionele bacheloropleidingen in Vlaanderen bevat (http://www.ond.vlaanderen.be/ 

publicaties/eDocs/pdf/260.pdf). Daaruit is gebleken dat het onderwijsrendement van de opleiding niet veel afwijkt 

van het gemiddelde op de Vlaamse hogescholen. Met een lopend gemiddelde van circa 48% geslaagden in het 

eerste jaar (in de laatste vijf jaar) volgt de opleiding het Vlaamse gemiddelde voor alle professionele 

bacheloropleidingen. Het gemiddelde slaagpercentage van het tweede bachelorjaar bedraagt voor de voorbije vijf 

academiejaren circa 75%, wat wel lager is dan het Vlaamse slaagcijfer. De slaagpercentages in het derde 

bachelorjaar liggen tussen 88% en 100% (met een gemiddelde van 96%) en zijn hiermee boven het Vlaamse 

gemiddelde van professionele bacheloropleidingen, dat 91% bedraagt. Dit resultaat hangt, volgens de opleiding, 

samen met de opbouw van het curriculum, waarbij de eerste jaren met name de theoretische onderbouw wordt 

benadrukt en waarbij vooral in het laatste jaar de praktische benadering met aangepaste werkvormen de 

bovenhand neemt. 

 

De opleiding heeft ook de rendementscijfers berekend voor de periode na de invoering van de flexibilisering. 

Daaruit blijkt dat de overgrote meerderheid van de studenten ervoor kiest om een voltijds studietraject te volgen 

van meer dan 53 studiepunten per opleidingsjaar. Wanneer het aantal credits bij aanvang gelijk is 0≤x<60, dan 

wordt in beide academiejaren telkens een groot percentage (tussen de 48% en 50%) studenten aangetroffen dat 

minder van 25% van de opgenomen credits behaalt in volgende tabel. Het betreft hier voornamelijk 

generatiestudenten. 33% tot 37% van deze studenten behalen alle credits waarvoor ze hebben ingeschreven of 

hebben een studierendement van 100%. Wanneer het aantal credits bij aanvang gelijk is (60≤x<120), dan stijgt 

het percentage studenten met een studierendement van 100% tot 71 á 73%. In de categorie (120≤x<180), blijft 

het percentage studenten dat alle ingeschreven credits behaalt verder stijgen tot 93%. We vinden hier dus 

eenzelfde trend terug als bij de eerder vermelde resultaten van slaagpercentages op basis van geslaagde 

academiejaren. 

 

De commissie meent dat door nog beter in te spelen op de heterogene instroom (zie facet 2.9), de 

doorstroomcijfers en dus ook het onderwijsrendement kunnen verbeteren. De opleiding zou eveneens een beter 

zicht kunnen krijgen op de redenen van studie-uitval, onder andere aan de hand van een betere documentatie en 

analyse van exitgesprekken. 

 

De gemiddelde studieduur voor de professionele bachelor in de Autotechnologie is berekend op de 

afgestudeerden van academiejaren 2003-2004 tot 2006-2007 en bedraagt drie jaar en drie maanden. 
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De opleiding stelt, gezien het grote aantal studenten dat achteraf een masteropleiding gaat volgen, verder vast 

dat een groot aantal studenten de professionele bacheloropleiding niet als een finaliteit beschouwen. Het 

vermoeden bestaat dat studenten bewust eerst een professioneel bachelordiploma wensen te verwerven, omdat 

de opleiding eerder haalbaar is dan de masteropleiding. Ze kunnen dan na drie jaar (met een bruikbaar diploma 

op zak) nagaan of verder studeren wenselijk/haalbaar is. 

 

Via een gestructureerde alumniwerking zou de opleiding zowel kwantitatief als kwalitatief beter kunnen opvolgen 

in welke sectoren en functies de afgestudeerden na hun studies worden tewerkgesteld. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 

 

 

 

Oordeel over onderwerp 6, resultaten: voldoende  

 

 

Op basis van de oordelen over: 

 

facet 6.1, gerealiseerd niveau: goed  

facet 6.2, onderwijsrendement: goed  

 

 

is de commissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende generieke kwaliteitswaarborgen 

aanwezig zijn. 
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Globaal oordeel 

 

De visitatiecommissie baseerde haar oordeel en motivering op de volgende bronnen: 

 

- het zelfevaluatierapport van de opleiding en de bijhorende bijlagen,de gevoerde gesprekken met de 

betrokkenen, 

- de documenten ter inzage tijdens het bezoek, 

- de opgevraagde documenten, 

- de reactie van de opleiding op het opleidingsrapport. 

 

Wat het zelfevaluatierapport betreft, valt op dat een aantal gegevens betrekking hebben op het hele departement, 

de campus of de hogeschool en niet gerelateerd zijn aan de opleiding. Het was de commissie soms onduidelijk of 

bepaalde departementale richtlijnen of wensen ook effectief in de opleiding tot stand werden gebracht. Na de 

opstelling van het ZER zijn opvallend veel ingrijpende beslissingen genomen, bijvoorbeeld in verband met het 

programma en de kwaliteitszorg. Meestal hebben die hervormingen nog niet tot aanwijsbare resultaten geleid. De 

commissie heeft haar oordeel meer moeten baseren op de gesprekken met de verschillende groepen van actoren 

dan op het intussen twee jaar oude zelfevaluatierapport. 

 

Op basis van de oordelen over: 

 

onderwerp 1, niveau en oriëntatie:  voldoende  

onderwerp 2, programma:  voldoende  

onderwerp 3, personeel:  voldoende  

onderwerp 4, voorzieningen:  voldoende  

onderwerp 5, interne kwaliteitszorg:  voldoende  

onderwerp 6, resultaten:  voldoende  

 

 

is de commissie van mening dat er voldoende generieke kwaliteitswaarborgen in de opleiding aanwezig zijn. 
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Overzichtstabel van de oordelen 

 

  score facet score onderwerp 

Onderwerp 1: Doelstellingen van de opleiding voldoende  

Facet 1.1: Niveau en oriëntatie goed   

Facet 1.2: Domeinspecifieke eisen goed  

Onderwerp 2: Programma voldoende  

Facet 2.1: Relatie doelstelling en inhoud voldoende   

Facet 2.2: Eisen professionele en academische gerichtheid voldoende  

Facet 2.3: Samenhang goed  

Facet 2.4: Studieomvang OK  

Facet 2.5 Studietijd voldoende  

Facet 2.6: Afstemming vormgeving en inhoud goed  

Facet 2.7: Beoordeling en toetsing goed 

Facet 2.8: Masterproef niet van toepassing  

Facet 2.9: Toelatingsvoorwaarden voldoende 

Onderwerp 3: Inzet van personeel voldoende  

Facet 3.1: Kwaliteit personeel goed   

Facet 3.2: Eisen professionele gerichtheid voldoende  

Facet 3.3: Kwantiteit personeel voldoende  

Onderwerp 4: Voorzieningen voldoende  

Facet 4.1: Materiële voorzieningen goed   

Facet 4.2: Studiebegeleiding goed  

Onderwerp 5: Interne kwaliteitszorg voldoende  

Facet 5.1: Evaluatie resultaten voldoende   

Facet 5.2: Maatregelen tot verbetering onvoldoende 

Facet 5.3: Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en 

beroepenveld 

voldoende  

Onderwerp 6: Resultaten voldoende  

Facet 6.1: Gerealiseerd niveau goed    

Facet 6.2: Onderwijsrendement goed 

 

 

De oordelen zijn van toepassing voor: 

 

W&K Hogeschool voor Wetenschap & Kunst 

professionele bachelor in de Autotechnologie  
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Hoofdstuk 2  Karel de Grote-hogeschool – Katholieke Hogeschool Antwerpen  

Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Autotechnologie van de Karel 

de Grote-Hogeschool. 

 

 

De Karel de Grote-Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen (KdG), biedt een brede waaier aan 

opleidingsmogelijkheden aan 8200 studenten verspreid over zes studiegebieden: Audiovisuele en beeldende 

kunst (ABK), Gezondheidszorg (GEZ), Handelswetenschappen en bedrijfkunde (H&B), Lerarenopleiding (DLO), 

Sociaal-agogisch werk (SAW) en Industriële wetenschappen en technologie (IWT).  

 

KdG maakt deel uit van de AUHA, de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen, een pluralistische 

associatie met instellingen van verschillende ‘netten’. 

 

Het departement Industriële Wetenschappen en Technologie (IWT) is een van de zes departementen van de 

Karel de Grote-Hogeschool. Het departement omvat negen opleidingen en biedt een waaier van mogelijkheden 

aan op wetenschappelijk en technologisch vlak. Van de negen opleidingen zijn er vier academische bachelor- en 

masteropleidingen en vijf professionele bacheloropleidingen. 

 

In 1987 werd door het Hoger Intituut Technicum Antwerpen (HITA) gestart met een opleiding graduaat 

Mechanica, optie Automechanica. Na de oprichting groeide de opleiding langzaam uit. Het gebrek aan een 

aangepaste infrastructuur betekende evenwel een rem op de groei van de opleiding.  

 

In 1995 werd deze opleiding opgenomen in het departement Industriële Wetenschappen en technologie van de 

Karel de Grote-Hogeschool, Antwerpen. 

  

Tot en met het tweede traject van de opleiding volgen de studenten van de opleiding hetzelfde programma. Vanaf 

het derde traject krijgen zij de keuze tussen vier afstudeerrichtingen: Personenwagens, Auto-Elektronica, 

Bedrijfsvoertuigen en Mototechnologie. Vanaf het academiejaar 2008-2009 kiezen de studenten vanaf het tweede 

traject hun afstudeerrichting. Dit heeft echter geen effect op het verdere programma van het tweede traject. 

 

In het academiejaar 2004-2005 telde de opleiding 272 studenten 
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Onderwerp 1 Doelstellingen van de opleiding 

 

 

 

Facet 1.1 Niveau en oriëntatie van de professioneel gerichte bachelor 

 

Beoordelingscriteria: 

De opleidingsdoelstellingen zijn er op gericht de student te brengen tot: 

- het beheersen van algemene competenties als denk- en redeneervaardigheid, het verwerven en verwerken 

van informatie, het vermogen tot kritische reflectie en projectmatig werken, creativiteit, het kunnen uitvoeren 

van eenvoudige leidinggevende taken, het vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en 

oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken en een ingesteldheid tot levenslang leren; 

- het beheersen van algemene beroepsgerichte competenties als teamgericht kunnen werken, 

oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig kunnen definiëren en analyseren van 

complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle 

oplossingstrategieën, en het besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de 

beroepspraktijk; 

- het beheersen van beroepsspecifieke competenties op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar. 

 

Het oordeel van de visitatiecommissie: goed  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

Het zelfevaluatierapport (ZER) vermeldt de vijf doelstellingen van de opleiding: de student beschikt over 

voldoende kennis en inzicht in het werkgebied; de student kan in teamverband functioneren en handelen; de 

student kan zelfstandig nieuwe informatie verwerven, verwerken en toepassen; de student kan problemen 

analyseren, oplossen en erover communiceren; de student kan maatschappelijk verantwoord handelen; de 

student hanteert richtlijnen en normen van kwaliteit, veiligheid en milieu. Bij elk van de doelstellingen staan de te 

verwerven competenties vermeld. De opleiding toont aan de hand van een vergelijkende lijst aan dat de 

algemene, de algemeen beroepsgerichte en de beroepsgerichte competenties, zoals vermeld in het 

flexibiliseringdecreet, opgenomen zijn in de lijst van competenties die de opleiding nastreeft. Voor het bepalen 

van de doelstellingen heeft de opleiding verschillende bronnen geraadpleegd: het flexibiliseringsdecreet, de 

Dublin-descriptoren, het beroepsprofiel (VLOR, 1997) en het opleidingsprofiel (VLOR, 2000). De commissie heeft 

expliciet gepeild naar de actualisering van het beroeps- en opleidingsprofiel en heeft tijdens de gesprekken 

vastgesteld dat door regelmatige contacten met het werkveld de competenties en de formulering ervan jaarlijks 

worden geëvalueerd. De opleiding heeft de intentie om na het bezoek van de visitatiecommissie en zich baserend 

op de conclusies ervan een nieuw domeinspecifiek referentiekader (DSR) en daarbij aansluitend opleidingsprofiel 

op te stellen. De commissie adviseert dit te doen in overleg met de andere opleidingen in Vlaanderen en te blijven 

streven om in deze materie associatie-overstijgende initiatieven te nemen. De commissie vindt het ook wenselijk 

om bij de algemene beroepsgerichte competenties expliciet de bedrijfseconomische/commerciële kennis en 

vaardigheden te vermelden.  

 

De commissie heeft vastgesteld dat de hogeschool een duidelijke strategie heeft om in te zetten op de 

schaalgrootte en de maatschappelijke relevantie van opleidingen, in casu de opleiding Autotechnologie. Hierdoor 

kunnen expertise en organisatorisch-infrastructurele voorzieningen op een hoog peil worden gewaarborgd. De 

algemene directie heeft de overtuiging dat een grote opleiding niet leidt tot een slechtere omkadering per student. 

Dit gebeurt volgens haar wel indien je een te kleine opleiding hebt waar je geen specialisatie per docent kunt 

bereiken. In het kader van de invoering van een nieuw kwaliteitszorgsysteem, gebaseerd op de techniek van 

“balanced scorecard”, werden voor de hogeschool, het departement en de opleiding strategische doelstellingen 

geformuleerd. Het systeem is echter nog niet geoperationaliseerd. 
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De hogeschool stimuleert de opleidingen om in een competitief model bijkomende middelen voor projectgericht 

wetenschappelijk onderzoek te bekomen. Het departement Industriële wetenschappen en technologie en in het 

bijzonder de opleiding Autotechnologie zijn hierin bijzonder succesvol. De professionele bacheloropleiding haalt 

ook voordeel uit de aanwezigheid in het departement van de afstudeerrichtingen Automotive in de academisch 

gerichte bacheloropleidingen en masteropleidingen in de Industriële wetenschappen: elektromechanica en 

elektronica-ICT, en wel op het vlak van aanspreekbare knowhow en het delen van infrastructuur. De Associatie 

Universiteit & Hogescholen Antwerpen is voor de opleiding van belang voor de meerwaarde van logistieke 

voorzieningen zoals een gemeenschappelijke bibliotheekplatform en de elektronische leeromgeving. 

Onrechtstreeks wordt de pedagogisch-didactische ondersteuning ook verzorgd via het didactisch centrum ECHO 

(Expertisecentrum Hoger Onderwijs). 

 

De hogeschool heeft gekozen voor een competentiegericht onderwijsmodel. Zij ondersteunt de implementatie 

ervan op departementaal en opleidingsniveau via een onderwijscoördinator en de organisatie van bijscholingen. 

Tijdens de gesprekken met personeelsleden, studenten en werkveld kon de commissie vaststellen dat het 

competentiegericht denken al sterk aanwezig is. De vertaalslag van doelstellingen naar competenties gebeurt in 

de competentiematrix. Via de studiefiches per opleidingsonderdeel, die zijn op genomen in de studiegids, zijn de 

studenten op de hoogte van de te bereiken competenties. De opleiding is zich bewust dat het proces van 

competentiegericht onderwijzen, en vooral toetsen en evalueren, nog in ontwikkeling is. De commissie meent dat 

op dit vlak nog verder kan worden gewerkt worden aan het vakoverstijgend denken.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 

 

 

 

Facet 1.2 Domeinspecifieke eisen 

 

Beoordelingscriteria: 

- De doelstellingen van de opleiding (uitgedrukt in eindkwalificaties van de student) sluiten aan bij de eisen die 

door (buitenlandse) vakgenoten en het relevante beroepenveld gesteld worden aan een opleiding in het 

betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk of kunstpraktijk). Ze zijn, ingeval van 

gereglementeerde beroepen, in overeenstemming met de reglementering of regelgeving ter zake. 

- Voor professioneel gerichte bacheloropleidingen zijn de eindkwalificaties getoetst bij het relevante 

beroepenveld. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

Het domeinspecifieke referentiekader (DSR) van de opleiding is gebaseerd op de opleidings- en beroepsprofielen 

voor de sector (VLOR, 1997-2000). Als dusdanig zijn de domeinspecifieke eisen in overeenstemming met de 

eisen gesteld door vakgenoten. Toetsing in internationaal verband gebeurt enerzijds naar aanleiding van 

contacten met preferentiële hogescholen in het buitenland in het kader van uitwisselingen en anderzijds door de 

organisatie sinds 2005 van een ‘Intensive Program’. 

 

Het domeinspecifieke referentiekader wordt door de opleiding zelf omschreven als een dynamisch document 

omdat het jaarlijks getoetst en eventueel aangepast wordt aan de wensen van het werkveld. De opleiding 

beschouwt haar goede contacten met het werkveld als hét domeinspecifieke referentiekader bij uitstek omdat dit 

een referentiekader is dat haar toelaat de vinger aan de pols te houden en de vereisten mee aan te passen aan 

de veranderingen in de afzetmarkt. De opleiding maakt onderscheid tussen de formele contacten (jaarlijks met 
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twee à drie bedrijven per afstudeerrichting en in het jaar voorafgaand aan het visitatiebezoek aan de hand van 

focusgesprekken met een aantal bedrijven) en veelvuldige informele contacten naar aanleiding van 

stagebezoeken en/of eindwerkjureringen. De commissie kon de verslagen van de focusgesprekken voor de 

verschillende afstudeerrichtingen inkijken. Hieruit blijkt dat het werkveld van oordeel is dat de nodige 

competenties worden vooropgesteld die nodig zijn voor beginnende professionals in de ‘automotive’ sector. De 

veelvuldige contacten werden bevestigd door het werkveld. Toch meent de commissie dat een structureel overleg 

met het werkveld meer garanties biedt op tijdige bijsturingen van het domeinspecifieke referentiekader. Zo stelde 

de commissie vast dat het werkveld vragende partij is om meer aandacht te besteden aan kritische zelfreflectie, 

elementaire aspecten van ‘people’- en ‘businessmanagement’, samenstelling van technische dossiers, 

klantgerichtheid, communicatie en commercieel inzicht. De vertegenwoordigers van het bedrijfsleven voegden er 

echter aan toe dat die aandacht niet ten koste mag gaan van de technische en praktijkgerichte basisopleiding.  

 

Het domeinspecifieke referentiekader van de opleiding correspondeert met het domeinspecifieke referentiekader 

dat door de commissie is opgesteld. De opleiding gaat er prat op zich van andere binnen- en/of buitenlandse 

opleidingen te differentiëren, enerzijds op het vlak van de opleidingsdoelstellingen en anderzijds met betrekking 

tot de eigen visie op het beroep. Ze doet dit door extra aandacht te schenken aan specifieke competenties: 

- De opleiding organiseert een aantal specifieke afstudeerrichtingen (Bedrijfsvoertuigen, Mototechnologie, 

Auto-elektronica, Personenwagens) op uitdrukkelijke vraag van het werkveld. Zo onderscheidt ze zich van 

andere opleidingen. 

- De competentie “de student is op zoek naar mogelijkheden om zijn kennis te verbreden” verbindt de opleiding 

met de specifieke aandacht voor de instroommogelijkheden en de zorg van de opleiding om in te spelen op 

de voorkennis van de abituriënten door extra-cursussen. Het programma is ook zodanig opgebouwd dat 

studenten, mits ze een schakeljaar volgen, na één extra jaar een mastergraad Elektromechanica of 

Elektronica-ICT kunnen behalen. Daardoor beweert de opleiding eveneens tegemoet te komen aan noden 

van het werkveld aan hoger opgeleide technici in de autotechnologie.  

- Tenslotte krijgt de competentie “heeft kennis van onderzoekstechnieken en –methoden” extra aandacht door 

de inschakeling van de opleiding (docenten, eindwerken van studenten) in onderdelen van 

onderzoeksprojecten.  

 

Afstemming van de doelstellingen op beroepsreglementering en regelgeving gebeurt door middel van de 

aandacht voor veiligheidsvereisten in de verschillende autotechnologische opleidingsonderdelen. Zij zijn verwoord 

in competentie C52: "de student houdt bewust en efficiënt rekening met de veiligheids- en milieuoverwegingen en 

zorgsystemen".  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie suggereert een formele en systematische bevraging van de domeinspecifieke eisen, gerelateerd 

aan de doelstellingen van de opleiding, middels een validatie- of resonantiecommissie waarin de verschillende 

bedrijfssectoren zijn vertegenwoordigd. 

 

Overleg met andere hogescholen over het domeinspecifieke referentiekader lijkt wenselijk. 
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Oordeel over onderwerp 1, doelstellingen van de opleiding: voldoende  

 

 

Op basis van de oordelen over: 

 

facet 1.1, niveau en orientatië: goed  

facet 1.2, domeinspecifieke eisen: goed  

 

 

is de commissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende generieke kwaliteitswaarborgen 

aanwezig zijn. 
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Onderwerp 2 Programma 

 

 

 

Facet 2.1 Relatie tussen doelstellingen en inhoud van het programma 

 

Beoordelingscriteria: 

- Het programma is een adequate concretisering van de eindkwalificaties van de opleiding qua niveau, 

oriëntatie en domeinspecifieke eisen. 

- De eindkwalificaties zijn adequaat vertaald in leerdoelen van (onderdelen van) het programma. 

- De inhoud van het programma biedt studenten de mogelijkheid om de geformuleerde eindkwalificaties te 

bereiken. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De opleiding hanteert een competentiematrix voor de vertaling van de competenties in de opleidingsonderdelen. 

Bij de totstandkoming ervan is een beroep gedaan op expertise van andere professionele bachelors binnen het 

departement (in casu de professionele bachelor Chemie). De hogeschoolcoördinator Onderwijs heeft het hele 

proces gemonitord. Dit past volgens de directie in een totaalbeleid van de hogeschool met betrekking tot dit 

onderwijsconcept, dat over de opleidingen en door de hele hogeschool heen gedragen wordt. Binnen de te 

behalen competenties onderscheidt de opleiding drie niveaus om de stijgende moeilijkheidsgraad en het vereiste 

niveau aan te duiden, waarbij 1 staat voor beginnend, 2 voor gevorderd en 3 voor deskundig. Naarmate de 

competentieniveaus stijgen, wordt meer zelfwerkzaamheid van de student verondersteld. Via een formulier 

kunnen docenten aanduiden welk startniveau wordt vereist en wat het beoogde eindniveau is. Het werd de 

commissie duidelijk dat het competentiegerichte denken een proces is dat nog verder gestalte moet krijgen, onder 

andere door het nauwkeuriger koppelen van werk- en evaluatievormen aan de competenties. Dit moet volgens de 

departementsdirectie uitmonden in een bewustzijn bij elke docent dat het bereiken van het geheel van de 

competenties een gezamenlijke verantwoordelijkheid is, die moet gezien worden vanuit de totaliteit van de 

opleiding en niet vanuit elk opleidingsonderdeel apart. De commissie steunt die visie maar kon tijdens de 

gesprekken met alle actoren vaststellen dat nog sterk vakgericht wordt gedacht en gewerkt.  

 

Het viel de commissie tijdens de gesprekken op hoe goed de studenten op de hoogte waren van het concept 

competentiegericht onderwijs: studenten ervaren dat niet enkel naar kennis, maar ook naar attitudes en 

vaardigheden wordt gepeild. De opleiding wijdt dit aan het efficiënte gebruik van de studiegids, waarin per 

onderwijsactiviteit de leerinhoud, de leermiddelen, de werkvormen en de evaluatievormen worden opgesomd 

gekoppeld aan de doelstellingen. Toch miste de commissie zowel in het ZER als in de studiegids een helder 

overzicht van het programma. 

 

Het ZER typeert de inhoud van de verschillende opleidingsonderdelen als sterk beroepsgericht. De commissie 

ging dan ook uitvoerig in op de vraag hoe de algemene opleidingsonderdelen (Talen, Wiskunde, Fysica, enz.) 

beroepsmatig worden ingekleurd. De keuze voor een opleidingsonderdeel Religie, zingeving en 

levensbeschouwing (RZL) is een logisch gevolg van de waardengebonden visie van de hogeschool op alle 

opleidingen. De hogeschoolcoördinator Onderwijs toonde aan dat tussen de verschillende docenten van dit 

opleidingsonderdeel regelmatig overleg is op hogeschoolniveau. Op die manier willen ze trachten dit 

opleidingsonderdeel zo authentiek mogelijk in te vullen, rekening houdend met de beroepsspecifieke context van 

elke opleiding. Bij opleidingsonderdelen ‘taal’ wordt gebruik gemaakt van teksten uit de sector, bepaalde 

aspecten van fysica worden toegepast in de labo’s, de docent Wiskunde neemt contact op docenten van de 

technische opleidingsonderdelen om de leerinhoud te bepalen. Toch oordeelt de commissie dat dit proces nog te 

fragmentarisch gebeurt, op basis van occasionele contacten of van beoordelingen van studenten achteraf 
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(WOPST, een enquête onder studenten over de kwaliteit van de onderwijsprocessen), hoe belangrijk die 

indicaties ook mogen zijn. Het blijkt trouwens dat de opleiding hiermee terdege rekening houdt. 

 

Het vertaalproces van competentiematrix naar programma gebeurt volgens de opleiding door vakgebonden 

overleg en tijdens opleidingsvergaderingen en departementsdagen. Het was de commissie echter niet duidelijk 

hoe formeel het vakgebonden overleg plaatsvond. 

 

De vertegenwoordigers van het werkveld worden via formele (focusgroepen) en informele contacten betrokken bij 

de evaluatie en de bijsturing van het programma. Uit de verslagen van de focusgroepen blijkt dat het werkveld 

tevreden is over de programma-inhoud. Ook naar aanleiding van eindwerkjureringen of stages is het werkveld, 

volgens de opleiding, in de mogelijkheid om de kwaliteit van het programma te beoordelen en/of suggesties te 

geven over nieuwe inhouden.  

 

In het derde trajectjaar wordt een opleidingsonderdeel Bedrijfsbeheer/Recht ingericht. De commissie kon 

vaststellen dat in dit opleidingsonderdeel een degelijke inleiding in het bedrijfseconomisch en commercieel 

denken wordt gegeven. Zo krijgen studenten die later eventueel een eigen zaak willen starten de basisinformatie 

hiervoor. De commissie vroeg zich echter samen met de opleiding en vertegenwoordigers van het werkveld af of 

dit thema niet grondiger dient te worden aangepakt. Dit thema, zo blijkt uit verslaggeving, was trouwens 

onderdeel van focusgesprekken met vertegenwoordigers van de automobielsector. Uit de gesprekken en het 

addendum bij het ZER bleek dat de opleiding overweegt om vanaf academiejaar 2010-2011 een apart 

keuzeopleidingsonderdeel Automobielmanagement te organiseren. Ze wil echter eerst rustig nagaan welke 

inhouden dienen te worden aangebracht en hoe de geschikte expertise in huis kan worden gehaald, eventueel 

met medewerking van gastdocenten uit het bedrijfsleven. Het werkveld waarschuwde dat een te sterke aandacht 

voor bedrijfseconomische aspecten het technisch-praktijkgerichte karakter van het programma niet in het gedrang 

mag brengen. De commissie kon vaststellen dat het curriculum regelmatig wordt aangepast. Zo werd gemeld dat 

vanaf academiejaar 2008-2009 het aspect ‘verzekeringen’ wordt opgenomen in het opleidingsonderdeel Expertise 

en autoverzekeringen. Daarnaast ging tijdens het academiejaar 2009-2010 ook een proefproject van start in het 

derde traject: in verschillende opleidingsonderdelen worden gastsprekers uitgenodigd met een ruim gamma aan 

expertisetopics, onder andere wetgeving, klachtenbehandeling en dergelijke meer. Het doel is om bij succes deze 

input in het programma te systematiseren. De opleiding overweegt om in de toekomst een 

keuzeopleidingsonderdeel Seminaries in te richten, dat zal worden gewijd aan actuele onderwerpen uit de 

‘automotive’ sector. 

 

Auto-elektronica is, naast automechanica en auto-elektriciteit, een belangrijk element van het hedendaagse 

‘automotive’ gebeuren. De commissie heeft vastgesteld dat dit voldoende aan bod komt in de verschillende 

opleidingsonderdelen. Verdieping wordt gegeven in de afstudeerrichting Auto-elektronica. Zij biedt de studenten 

de mogelijkheid om na het volgen van een schakeljaar in één jaar tijd de mastergraad 

Elektromechanica/elektronica te behalen. 

 

Internationale aspecten komen onder andere aan bod door illustraties van internationale ervaringen door 

docenten tijdens de lessen. Studenten kunnen bovendien hun stage/eindwerk in het derde trajectjaar in het 

buitenland uitvoeren. Dat resulteert echter in een groot aantal studiepunten/opleidingsonderdelen in het eerste 

semester omdat de betrokken studenten een aantal opleidingsonderdelen uit het tweede semester 

voorafgaandelijk moeten volgen. Tenslotte tracht de opleiding internationalisering in het programma aan bod te 

laten komen door de deelname aan ‘Intensive Programs’. De opleiding coördineert het ‘Intensive Program’ 

‘Alternative Fuels’. Hierdoor krijgen studenten de gelegenheid om, via korte uitwisselingen en door gastcolleges, 

up-to-date kennis te verwerven over een aspect van de autotechnologie. 

 

Alle gesprekspartners van de commissie waren overtuigd van het belang van talenkennis. Het blijkt echter geen 

sinecure om meer opleidingsonderdelen ‘taal’ in te lassen in het hoofdzakelijk technisch en beroepsmatig gerichte 

programma, onder andere omdat de talendocenten in verschillende opleidingen voor soms grote groepen 

lesgeven en een specifieke vertaling naar de verschillende beroepscontexten een intens contact met vele 

opleidingen veronderstelt. De omvang van de groepen maakt het bijvorbeeld moeilijk om met gedifferentieerde 
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mondelinge taaloefeningen te werken. De opleiding doet wel een inspanning om een extra opleidingsonderdeel 

Frans te organiseren in het tweede jaar. In de opleidingsonderdelen ‘taal’ wordt aandacht besteed aan 

presentatietechnieken. In verschillende opleidingsonderdelen wordt gewerkt met anderstalige documentatie en/of 

technische fiches. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie meent dat structureel en formeel overleg nodig is over de afstemming van de 

algemene/basisopleidingsonderdelen en de vakspecifieke opleidingsonderdelen. Een meer systematische, 

kritische bevraging van de vakinhouden in relatie tot doelstellingen en te bereiken competenties is wenselijk. 

 

De opleiding dient te onderzoeken hoe de talenvorming en het bedrijfseconomisch en commercieel denken nog 

beter kunnen worden geïntegreerd.  

 

 

 

Facet 2.2 Eisen professionele gerichtheid van het programma 

 

Beoordelingscriteria: 

- Kennisontwikkeling door studenten vindt plaats via vakliteratuur, aan de beroeps- of kunstpraktijk ontleend 

studiemateriaal en via interactie met de beroepspraktijk, de kunstpraktijk en/of (toegepast) onderzoek. 

- Het programma heeft aantoonbare verbanden met actuele ontwikkelingen in het vakgebied/de discipline. 

- Het programma waarborgt de ontwikkeling van beroeps- of artistieke vaardigheden en heeft aantoonbare 

verbanden met de actuele beroepspraktijk. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De update van technologische kennis gebeurt voornamelijk via talrijke onderzoeksprojecten waar de opleiding 

aan deelneemt. Binnen de hogeschool worden de middelen voor projectmatig wetenschappelijk onderzoek 

centraal beheerd en toebedeeld aan de opleidingen via projectoproepen. De opleiding Autotechnologie is hierin 

bijzonder actief. Een belangrijk criterium bij de toewijzing van de middelen voor projectmatig wetenschappelijk 

onderzoek is de mogelijkheid om kennis te laten doorstromen naar het onderwijs. Fondsenwerving voor projecten 

gebeurt ook op internationale schaal en via het Vlaamse Tetrafonds. Via de contacten met de academische 

masters worden ook docenten Autotechnologie betrokken bij de resultaten van academisch onderzoek 

(bijvoorbeeld over het thema 'carecologie'). De politiek in de hogeschool is er niet op gericht om hierdoor 

structureel financies te genereren maar om knowhow en bijkomende apparatuur te verwerven, die kan worden 

gebruikt in de opleiding. 

 

De commissie nam met veel waardering kennis van een aantal onderzoeksprojecten die beleidsmatig/strategisch 

gevat worden onder drie speerpunten: 

- alternatieve brandstoffen en aandrijfsystemen; 

- datacommunicatie en computernetwerk; 

- motorregel- en managementsystemen. 

 

De opleiding verschafte ook informatie over een aantal projecten van maatschappelijke dienstverlening, die 

werden uitgevoerd in opdracht van belangrijke partners uit het bedrijfsleven (VAB, FEBIAC, Atlas Copco, 

invoerders). Die werden regelmatig in de pers vermeld. De commissie nam kennis van een brochure over de 

onderzoeksdag 2008, ingericht door de AUHA, waar enkele van de door de opleiding gerealiseerde 
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onderzoeksprojecten in samenwerking met de industrie werden voorgesteld. Die onderzoeksdag wordt jaarlijks 

georganiseerd om de onderzoeksactiviteiten en -resultaten aan een breder publiek bekend te maken.  

 

Een docent/onderzoeker toonde aan dat de inzichten en informatie van die projecten worden teruggekoppeld 

naar het onderwijs. Soms leiden zij tot nieuwe onderwijsactiviteiten of opleidingsonderdelen, zoals Alternatieve 

brandstoffen en aandrijfsystemen en Comfortelektronica. De studenten apprecieerden erg de actuele inhoud van 

een aantal cursussen als gevolg van de input uit onderzoeksprojecten. Ze worden op internationale schaal ook 

betrokken bij nieuwe ontwikkelingen via de Intensive Programs (Erasmus), waar zij aan deelnemen via 

buitenlandse zendingen (beperkt aantal deelnemers) of op grote schaal via het bijwonen van lezingen en 

presentaties samen met de buitenlandse studenten in de hogeschool zelf (eigen docent of gastdocent). 

 

Er is structureel en beleidsmatig aandacht om studenten te betrekken bij nieuwe ontwikkelingen in het werkveld. 

Ze krijgen informatie over de afgesloten en lopende projecten via posters in de centrale werkruimte. Ze worden 

actief betrokken bij evoluties in het werkveld via bedrijfsbezoeken, door de jaarlijkse deelname aan de 

industriedag en vooral door de stage en het eindwerk. Het eindwerk kan ook betrekking hebben op een lopend 

onderzoeksprogramma.  

 

De stages en het merendeel van de eindwerken vinden echter plaats in een authentieke werksituatie, bij dealers, 

zowel in kleine als in grote garagebedrijven. De stage-/eindwerkopdrachten worden vaak aangedragen door de 

bedrijven en zijn sterk praktijkgericht en merkgebonden. Hiervoor stellen de bedrijven apparatuur en/of voertuigen 

ter beschikking. 

 

Een stage kan niet worden uitgevoerd in een garage die enkel onderhoud doet. Tijdens de stage dient de activiteit 

in verschillende afdelingen aan bod te komen. Tijdens de stage dient de activiteit in verschillende afdelingen aan 

bod te komen (een week receptie gecombineerd met de werkplaatsleiding, twee weken diagnose en herstelling 

en voor de afstudeerrichting Bedrijfsvoertuigen vier weken diagnose en herstelling samen met een 

diagnosespecialist). De stageplaats wordt bij voorbaat gekozen in functie van het eindwerk. De commissie kon 

een recent document inzien dat voor studenten en externe promotoren een duidelijke beschrijving bevat van de 

doelstellingen, de procedures en de beoordeling van de stage. De professionele ervaring die de student tijdens 

de stage heeft opgedaan vindt haar weerslag in het stageverslag, waarin minstens twee beschrijvingen van een 

complexe diagnose zijn opgenomen.  

 

Volgens de begeleidende documenten die aan de studenten en externe beoordelaars ter beschikking worden 

gesteld, is een belangrijk doel van het eindwerk het op gang brengen van een proces dat begint bij het ontvangen 

van een opdracht en eindigt met de verdediging voor de jury. Er dient een evolutie te worden vastgesteld in het 

denken en handelen van de studenten, die betrekking heeft op het zelfstandig handelen, het toepassen van de 

opgedane kennis uit het curriculum, het werken in teamverband en het plannen van activiteiten. Literatuurstudie 

en vakliteratuur maakt een integraal deel uit van het eindwerk omdat studenten informatiebronnen, databanken, 

tabellen en normalisatiecatalogi moeten leren gebruiken, naast de informatie die is verworven via eigen 

cursusmateriaal. Wat het te bereiken niveau van het eindwerk betreft, worden de studenten gemotiveerd om te 

streven naar een hogere graad van perfectie. Het eindwerk kan eventueel door twee studenten samen worden 

uitgevoerd, maar bij de quotering wordt rekening gehouden met ieders inbreng. Het leggen van contacten met het 

werkveld is ook een essentiële doelstelling van het eindwerk. 

 

Studenten die in het buitenland een stage/eindwerk willen uitvoeren, krijgen hiervoor de gelegenheid tijdens het 

periode 3 en 4 van het derde trajectjaar. De opleiding doet inspanningen om het niveau en het proces van het 

eindwerk in het buitenland zo goed mogelijk te monitoren, onder andere door de keuze van preferentiële partners, 

maar studenten hadden de ervaring dat de kwaliteit van de voorzieningen van de gastlanden niet steeds optimaal 

was in vergelijking met de facilitaire ondersteuning en de labovoorzieningen in de eigen hogeschool. Dit alles, 

samen met het taalprobleem, resulteert in een lage belangstelling van de studenten voor een buitenlandse stage 

of een buitenlands eindwerk. De commissie meent dat de keuze van partners uit eigen land of landen als 

Frankrijk en Duitsland een meerwaarde kan betekenen. De reeds bestaande samenwerking met de Haute Ecole 

de Mons is daarvan een voorbeeld. 
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De actuele economische situatie van de industriële autowereld komt niet expliciet in het programma aan bod. 

Studenten worden er wel mee geconfronteerd via studiebezoeken in binnen- en buitenland en tijdens informele 

gesprekken met docenten. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 

 

 

 

 

Facet 2.3 Samenhang van het programma 

 

Beoordelingscriterium: 

- Studenten volgen een inhoudelijk samenhangend opleidingsprogramma. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

In de opbouw van het programma is van het principe van de volgtijdelijkheid uitgegaan. Door de indeling in 

competentieniveaus beoogt de opleiding bovendien een lijn uit te bouwen van sturing door docenten over 

gedeelde sturing naar zelfsturing. Studenten getuigden dat zij hiervan op de hoogte zijn via de studiegids, het 

Departementaal Onderwijs- en Examenreglement en informatie die wordt gegeven bij de aanvang van een 

cursusonderdeel. Zodoende weten studenten waarom welk opleidingsonderdelen op elkaar volgen. Een 

opleidingsonderdeel met hoger competentieniveau kan niet worden gevolgd indien het lagere niveau 

voorafgaandelijk niet is bereikt.  

 

De opleiding bestaat uit drie modeltrajecten van telkens één jaar: in het eerste modeltraject wordt de basiskennis 

aangebracht en is er aandacht voor de algemene beroepscompetenties. Er zijn ook een aantal autotechnische 

opleidingsonderdelen met kennis en competenties op het niveau van de beginner. De autotechnische onderdelen 

worden verder uitgewerkt in de loop van het tweede en derde trajectjaar. Halverwege het tweede trajectjaar 

kiezen de studenten welke afstudeerrichting zij gaan volgen. Sinds het academiejaar voorafgaand aan het 

visitatiebezoek wordt die keuze voorbereid door een project waar de studenten in kleine groepen aan werken en 

dat gerelateerd is aan de mogelijke afstudeerrichting. De studenten dienen dan een voorlopige keuze van 

afstudeerrichting te maken aan het begin van het tweede traject. 

 

Het opleidingsprogramma wordt ook deeltijds aangeboden, waarbij elk modeltrajectjaar wordt gespreid over twee 

jaren. Tot nog toe wordt hier geen gebruik van gemaakt omwille van de vele praktische problemen die combinatie 

van werk en studeren met zich meebrengen.  

 

Studenten die niet zijn geslaagd, komen in aanmerking voor een persoonlijk deeltraject (PDT). Het PDT wordt 

samengesteld door de student zelf, maar er gelden een aantal voorwaarden: zo moet rekening worden gehouden 

worden met het principe van de volgtijdelijkheid en moet de student in het voorafgaande academiejaar geslaagd 

zijn voor minstens één derde van de opleidingsonderdelen waarvoor hij is ingeschreven. Het opleidingshoofd 

bespreekt de haalbaarheid van het PDT-voorstel met de student. Het adjunct-departementshoofd geeft de 

uiteindelijke goedkeuring.  

 

Aansluiting bij de master Elektromechanica of de nieuw opgerichte internationale master Car-ecology is mogelijk 

na het volgen van een schakeljaar van zestig studiepunten. Elektronica is voldoende verweven in alle 
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opleidingsonderdelen maar wordt nog geaccentueerd door de speciale afstudeerrichting Auto-elektronica. 

Studenten van die afstudeerrichting kunnen na een schakeljaar inschrijven voor de master Elektronica-ICT.  

 

Om in te spelen op de diverse vooropleidingen van studenten wordt het eerste trajectjaar gedifferentieerd 

aangeboden in drie groepen: studenten met een meer technische vooropleiding worden samen gezet in de A-

groep, studenten met een meer wiskundige vooropleiding in de C-groep. In de B-groep komen studenten die 

zowel technisch als wiskundig voldoende vooropleiding hebben genoten. De studenten in de drie groepen volgen 

eenzelfde modeltraject met dezelfde inhouden, maar naar ritme en diepgang kan zo door de docenten beter 

worden gedifferentieerd, terwijl aan het eind van het jaar dezelfde competenties en leerinhouden worden beoogd.  

 

Kandidaat-studenten kunnen een beroep doen op een hogeschoolbrede EVC/EVK-procedure, waarbij 

vrijstellingen voor bepaalde opleidingsonderdelen kunnen worden gegeven. De commissie stelde vast dat het 

systeem van EVC niet algemeen genoeg bekend is en dus onvoldoende wordt benut. Op het moment van het 

visitatiebezoek maakten twee studenten gebruik van deze mogelijkheid. Van het systeem van EVK’s wordt er 

veelvuldig gebruik gemaakt in de drie trajectjaren voor het verkrijgen van vrijstellingen. 

 

Met betrekking tot internationale programmaonderdelen nam de commissie kennis van het ‘Intensive Program’ 

over ‘Alternatieve Fuels’. Elk jaar worden over dit onderwerp gedurende twee weken cursussen georganiseerd 

door de verschillende partners. Een vijftal studenten kan elk jaar deelnemen aan het Intensive Program. Hun 

deelname wordt beoordeeld door een internationaal panel op basis van een presentatie die de studenten maken. 

De quotering hierop wordt ingebracht in het opleidingsonderdeel Alternatieve brandstoffen en in het 

opleidingsonderdeel Engels voor de taalbeheersing. In de hogeschool zelf neemt een vijftigtal studenten van de 

opleiding deel aan de cursussen die ter plaatse worden gegeven in het kader van het opleidingsonderdeel 

Alternatieve brandstoffen. 

 

De commissie spreekt een positief oordeel uit over de volgtijdelijkheid en verschillende initiatieven die worden 

genomen om op een geleidelijke manier studenten te laten groeien van beginner naar deskundige. De 

sequentiële programmaopbouw ondersteunt dit proces. Het principe van gezamenlijke verantwoordelijkheid van 

student en docententeam wordt duidelijk vooropgesteld door de opleiding, maar de commissie kon vaststellen dat 

in deze evolutie van dit onderwijsconcept nog een lange weg af te leggen is. De afstemming tussen de docenten 

berust nog te sterk op informele contacten en overleg in de wandelgangen. Hoewel dit informele circuit eveneens 

zijn belang heeft, meent de commissie toch dat een formele aanpak, ander andere in de opleidingsraad, nog 

systematischer en explicieter kan worden uitgewerkt. De commissie kon na het bezoek zich niet van de indruk 

ontdoen dat nog sterk wordt gesproken in termen van opleidingsonderdelen en dat nog onvoldoende wordt 

gedacht in termen van een coherent opleidingsprogramma. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie adviseert om een betere cohesie tussen de opleidingsonderdelen na te streven. De zorg voor de 

samenhang van het programma zou kunnen worden versterkt door een meer structurele aanpak, onder andere in 

de opleidingsraad. 

 

De commissie meent dat informeel overleg onvoldoende garanties biedt voor de afstemming van de 

opleidingsonderdelen onderling.  
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Facet 2.4 Studieomvang 

 

Beoordelingscriterium: 

- De opleiding voldoet aan de formele eisen met betrekking tot de studieomvang, bachelor: tenminste 180 

studiepunten. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: OK  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De opleiding bestaat uit drie studiejaren van elk zestig studiepunten. In totaal wordt dus een 

opleidingsprogramma georganiseerd van 180 studiepunten en voldoet de opleiding hiermee aan de formele eisen 

m.b.t. de minimale studieomvang van een professionele bachelor. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 

 

 

 

Facet 2.5 Studielast 

 

Beoordelingscriteria: 

- De werkelijke studietijd wordt getoetst en sluit aan bij de normen vastgesteld krachtens decreet. 

- Het programma is studeerbaar doordat factoren, die betrekking hebben op dat programma en die de 

studievoortgang belemmeren zoveel mogelijk worden weggenomen. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

Sinds academiejaar 2005-2006 worden in de hogeschool geen aparte studietijdmetingen meer georganiseerd. De 

opleiding haalt voor het falen van de vorige studietijdmetingen een aantal redenen aan: de respons was laag en 

de metingen en enquêtes waren een bijkomende studielast voor de studenten. In het competentiegerichte 

onderwijsmodel lopen theorie en praktijk steeds meer door elkaar en dat bemoeilijkt een correcte inschatting van 

de studielast. De vorige systemen (zowel tijdschrijfmethode als paarsgewijs vergelijken) leverden niet op wat 

ervan werd verwacht. Ze leverden enkel een gepercipieerde tijd op en die is erg verschillend van student tot 

student. Wegens herinneringsfouten, bijvoorbeeld, of wijzigingen in het curriculum bleek het enorm moeilijk om 

via metingen objectieve en betrouwbare gegevens te verkrijgen. Sindsdien wordt de bestede studietijd ‘bevraagd’, 

onder andere door de integratie van enkele vragen in de WOPST-enquête. Op deze enquête volgen in de regel 

focusgesprekken met een aantal studenten. 

 

Deze werkwijze levert een aantal kwalitatieve gegevens op, die volgens de opleiding een betrouwbaar beeld 

geven van de studielast. Hieruit blijkt dat de vooropleiding van de studenten erg bepalend is voor de studie-ijver 

en de zelfinschatting van de studenten. De opleiding heeft ondervonden dat studenten uit minder sterke 

richtingen in het secundair onderwijs nood hebben aan begeleiding op dat vlak. Bovendien komt uit de 

focusgesprekken een duidelijk profiel van de studenten Autotechnologie te voorschijn: zij klussen, wellicht meer 

nog dan in andere opleidingen het geval is, vaak bij in de sector zelf. Dit heeft volgens de opleiding onmiskenbaar 

een aantal voordelen: studenten doen veldwerkervaring op en leren werken in een authentieke werksituatie. Een 

mogelijk nadeel is dat zij het evenwicht verliezen tussen inzet voor studie en werk. De ondergrens van 1500 uren 



 

 

 

o p l e i d i n g s r a p p o r t  K a r e l  d e  G r o t e - H o g e s c h o o l  |  7 9  

wordt door een aantal studenten niet gehaald. Staken van de studie is vaak een gevolg. Zeker aan het begin van 

de studies blijken studenten Automechanica nood te hebben aan regelmatige evaluatie, zodat niet enkel op 

piekmomenten van eindexamens wordt gestudeerd, maar de studielast wordt gespreid. Daarom heeft de 

hogeschool ervoor gekozen om voor de professionele bacheloropleidingen een periodesysteem in te voeren: elk 

trajectjaar wordt opgedeeld in vier periodes, die samen telkens zestig studiepunten uitmaken. Elke periode omvat 

een achttal weken, waarvan er zes of zeven aan les worden gewijd. Hierop volgt een evaluatiemoment. De 

zevende week is een facultatieve week, die door het team vrij ingevuld kan worden. De invoering van het 

periodesysteem beoogt een gelijkmatigere en relatief lagere externe prestatiedruk.  

 

Andere studiebevorderende maatregelen zijn de speciale begeleiding van de instromende studenten via extra 

cursussen Wiskunde. Extra lessen communicatie Frans wordt de studenten aangeboden in het tweede trajectjaar 

zodat ze hun taalvaardigheid verder kunnen ontwikkelen. Om tegemoet te komen aan de diversiteit van de 

instroom, wordt in het eerste jaar gedifferentieerd gewerkt door de indeling van de studenten in groepen volgens 

de gevolgde vooropleiding. Studenten van het eerste trajectjaar krijgen op vaste tijdstippen voor elke 

examenperiode monitoraten, waar extra uitleg kan worden gevraagd. In het tweede en derde trajectjaar worden 

de monitoraten nog wel aangeboden maar wordt eigen initiatief van de studenten verwacht. Voor studenten van 

het derde trajectjaar wordt tijdens de laatste twee periodes vier dagen per week permanentie ingelast. Op die 

manier krijgen zij ruimte en ondersteuning voor hun eindwerk. 

 

De commissie is van mening dat de opleiding voldoende maatregelen treft om de studeerbaarheid te bevorderen. 

Zij stelt ook met genoegen vast dat de hogeschool door de aanwerving van een nieuwe medewerker Metingen 

het metingenbeleid opnieuw ter harte wil nemen, zodat een aantal kwantitatieve gegevens een transparanter 

beeld kunnen geven van de studielast. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie adviseert om, in functie van de studielastmeting, geschikte meetinstrumenten te ontwikkelen. 

Overleg op het niveau van de associatie of zelfs bij voorkeur op Vlaams niveau is wenselijk. Ondertussen 

adviseert de commissie om de aandacht voor de activering van de studenten te behouden. 

 

 

 

Facet 2.6 Afstemming tussen vormgeving en inhoud 

 

Beoordelingscriteria: 

- Het didactisch concept is in lijn met de doelstellingen. 

- De werkvormen sluiten aan bij het didactisch concept. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De opleiding kiest resoluut voor competentiegericht onderwijs en een geleidelijke afname van gestuurd onderwijs 

via gedeelde sturing naar zelfgestuurd onderwijs waarbij student en docententeam samen verantwoordelijk zijn 

voor het leerproces. Dit houdt in dat bij het onderwijsproces de interactie tussen docent en student centraal staat. 

Afstemming tussen het didactisch concept en de doelstellingen vindt onder meer plaats via de competentiematrix, 

de studiegids, Hogeschool Onderwijs- en Examenreglement en het Departementaal Onderwijs- en 

Examenreglement. 

 

De opleiding huldigt het principe dat geen enkele onderwijsvorm op zichzelf zaligmakend is. Volgens het ZER 

dienen functionaliteit en interactiviteit als criteria te worden gehanteerd bij de inzet van werkvormen. Uit een 
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overzicht van de gehanteerde werkvormen zoals ze opgesomd staan in de studiegids, blijkt dat traditionele 

werkvormen zoals hoorcolleges, oefeningen en practica niet overboord worden gegooid. Uit de toelichting door de 

docenten bleek dat ook in die onderwijsvormen via discussie, groepswerk, demonstraties, het stellen van 

inleidende vragen en het gebruikmaken van de actualiteit een eerste en logische stap wordt gezet naar 

‘activerende onderwijsvormen’. 

 

Het ZER vermeldt als vernieuwende werkvormen probleemoplossend denken, zelfstudie, casestudy’s en 

projectonderwijs. De implementatie daarvan is ingrijpend. De opleiding wordt voor de implementatie begeleid door 

de hogeschooldiensten. In 2005 werd een hogeschoolcongres aan de vernieuwende werkvormen gewijd, wat 

uitmondde in een publicatie die ter beschikking staat van de docenten (‘Onderwijzen met souplesse: interactieve 

werkvormen’). De consequenties wat betreft implementatie in de opleidingen werden besproken op een aantal 

departementsdagen. Daar werd ook de link gelegd tussen doelstellingen, werkvormen en evaluatievormen. Op de 

departementsdag van september 2007 konden docenten een workshop volgen over ‘e-portfolio’. Die werkvorm 

wordt echter nog niet gebruikt in de opleiding. 

 

De commissie kon kennismaken met een aantal initiatieven van projectwerk, onder andere in het tweede 

trajectjaar tijdens het opleidingsonderdeel Autotechnisch project, als voorbereiding op de keuze van de 

afstudeerrichting. De opleiding ziet in projectwerk een kans om de groei naar zelfstandig werk én teamwerk te 

bevorderen. Een groepje van acht tot twaalf studenten werkt naar één resultaat toe en wordt hierin begeleid door 

een projectleider/docent. Als doelstelling wordt gesteld: kan de student effectief uitvoeren wat in de theorie is 

gezien? Daarbij worden studenten ook aangemoedigd om zelfstandig informatie te verzamelen buiten het 

cursusmateriaal om. De groep moet een projectplanning (probleemstelling, research, structuur, lay-out, 

tijdsindeling) en taakverdeling afspreken. De evaluatie gebeurt door een jury van meerdere docenten met 

quotering van het proces, het resultaat en de presentatie. Die presentatie gebeurt ook voor de medestudenten, 

die eveneens een quotering geven. Op die manier doet de opleiding ervaring op met vormen van ‘peer’-

assessment. De onderwerpen hebben te maken met het stellen van diagnoses of behelsen een studie over 

nieuwe technologieën of het ontwerp van een technisch concept. In de onderwijsactiviteit “CAD 

ontwerptechnieken van voertuigen” komen ook ontwerptechnieken aan bod waarbij gepoogd wordt de studenten 

verder te laten kijken dan het probleem zelf. De commissie apprecieert de inspanningen die de opleiding levert 

om via projectwerk het teamwerk in het docentencorps en in de studentengroepen te bevorderen. Verdere 

uitwerking hiervan kan helpen om, meer dan nu het geval is, een sterkere cohesie tussen de 

opleidingsonderdelen te bekomen. Door studenten en alumni wordt het projectwerk als erg leerrijk ervaren. Ze 

zien het als een voorbereiding op het afstudeerwerk, dat meestal in groepjes van twee studenten wordt gemaakt. 

De opleiding vindt het enerzijds problematisch dat projectwerk soms moeilijk in het traditionele lessenrooster is in 

te lassen. Anderzijds vormt ook de grote belasting voor de docenten een probleem. Gezien de grote 

studentenaantallen is er immers een groot aantal te begeleiden groepen. 

 

Bewaking van het gebruik van verschillende werkvormen gebeurt via de competentiematrix en via besprekingen 

op de opleidingsraad. Het opleidingshoofd rekent het tot zijn taak om hierin coördinerend te werken.  

 

De commissie kon kennismaken met een aantal werkmiddelen: er wordt veel gewerkt met syllabi die gemakkelijk 

te actualiseren zijn. De hogeschool nam het initiatief om syllabi en cursussen die aan bepaalde criteria voldoen, 

te voorzien van een KdG-keurmerk, maar behalve het gebruik van een eenvormig opmaaksjabloon staat dit 

initiatief nog in zijn kinderschoenen. Het cursusmateriaal is goed verzorgd en de referentielijsten worden 

nagekeken door de bibliotheekverantwoordelijke. Zodoende kunnen de referentielijsten een bron zijn voor de 

collectievorming. Volgens de commissie zou moeten worden nagegaan of het theoretisch karakter van sommige 

cursussen nuttig is voor een praktijkgerichte opleiding. In de labo's zijn een aantal Engelstalige instructies en 

handleidingen voorhanden. De labo's zelf zijn ondergebracht in een modern autotechnologisch centrum dat een 

uitstekend werkmiddel is voor de omzetting van theorie in praktijk. De studenten krijgen een inleiding in het 

gebruik van de bibliotheek. Een aantal Duitstalige tijdschriften zijn moeilijk voor de studenten, maar van sommige 

(MTZ, ATZ) is een Engelse vertaling voorhanden. Het gebruik van de bibliotheek wordt door docenten in het 

kader van projectwerk gestimuleerd. Een aantal databanken zijn in het autotechnologisch centrum echter ook via 

het intranet te raadplegen, zodat de zichtbaarheid van studenten in de klassieke bibliotheek eerder beperkt is.  
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Het elektronische leerplatform Blackboard Learning and Community Portal System TM doet dienst als portal en 

als communicatiekanaal tussen studenten en docenten. Het wordt volgens de studenten dagelijks gebruikt. Het 

voordeel van het posten van een cursus op de elektronische leeromgeving is dat hij kan worden aangevuld, 

enerzijds met allerlei lesmateriaal dat digitaal voorhanden is (Powerpoint, simulaties, schema's, tabellen, foto’s, 

filmpjes) en anderzijds met informatie over de organisatie van de opleiding. De hogeschooldienst Onderwijs is 

bezig met de ontwikkeling van kwaliteitscriteria voor digitaal leermateriaal. Docenten getuigden dat het gebruik 

van de elektronische leeromgeving een extra werkbelasting met zich meebrengt. Als interactief leersysteem wordt 

Blackboard nog weinig ingezet. Sommige docenten lanceren wel discussiefora, labovoorbereidingen, 

uitbreidingsoefeningen of toetsmateriaal op de leeromgeving. Er zijn echter geen algemene richtlijnen voor het 

didactisch gebruik van digitaal leermateriaal. Een aantal docenten meldt dat het gebruik van Blackboard als 

leersysteem geen meerwaarde betekent voor hen. Het gebruik van de elektronische leeromgeving is duidelijk nog 

in ontwikkeling en gedifferentieerd. De commissie meent dat vorming in de didactiek van e-leren hieraan wellicht 

kan verhelpen, al geldt ook hier dat geen enkele werkvorm of werkmiddel zaligmakend is.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie adviseert een coherent beleid en een strategie te ontwikkelen voor het didactisch gebruik van de 

elektronische leeromgeving in functie van het specifieke karakter van de opleiding. 

 

Het is wenselijk de gunstige ervaringen met projectwerk uit te breiden naar het eerste jaar. 

 

 

 

Facet 2.7 Beoordeling en toetsing 

 

Beoordelingscriterium: 

- Door de beoordelingen, toetsingen en examens wordt adequaat en voor studenten inzichtelijk getoetst of de 

studenten de leerdoelen van (onderdelen van) het programma hebben gerealiseerd. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

Om een evenwichtige spreiding van de studiebelasting te bekomen heeft de opleiding het periodesysteem 

ingevoerd. Een trajectjaar wordt onderverdeeld in vier periodes. Na elke periode vindt een evaluatie plaats van de 

opleidingsonderdelen die zijn beëindigd. Dit zorgt ervoor dat de studenten regelmatiger feedback krijgen en de 

studie-inspanning gespreid wordt. De voordelen tonen zich vooral in het eerste trajectjaar. Hoewel het systeem 

pas twee jaar in voege is, hebben docenten de indruk dat de slaagkans vergroot en de doorstroom verbetert. Dit 

zou echter over een langere periode heen moeten worden gemonitord. Ook dient te worden onderzocht of de 

verbetering van de doorstroom enkel een gevolg is van de invoering van het periodesysteem of dat ook andere 

studiebevorderende elementen meespelen. Een nadeel dat door docenten wordt aangehaald is de 

fragmentarisering van de leerstof. Daarom wordt het periodesysteem in het tweede en derde jaar niet steeds 

rigoureus doorgevoerd, maar kan een opleidingsonderdeel, indien nuttig, doorlopen over en geëvalueerd worden 

na twee periodes. De commissie kon van studenten vernemen dat zij het systeem als positief ervaren: de 

examenstress vermindert en de permanente inspanning die wordt gevraagd, wordt niet als hinderlijk ervaren.  

 

De commissie stelde vast dat de organisatie van de examens goed wordt aangepakt: het rooster wordt tijdig 

bekend gemaakt; er wordt gewaakt over een goede spreiding; de studenten kunnen, indien verantwoord, 

aanpassingen aan het examenrooster bekomen; de regels voor puntenverdeling, afwezigheden, 

deliberatiecriteria, examencommissie en ombudspersoon zijn effectief bekend via de studiegids, het Hogeschool 

Onderwijs-en Examenreglement en het Departementaal Onderwijs- en Examenreglement. De studenten zijn goed 
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geïnformeerd over de moeilijkheidsgraad van de examens en voor sommige opleidingsonderdelen worden 

voorbeeldexamenvragen gegeven tijdens de lessen. Ook met betrekking tot de tussentijdse toetsen is er een 

transparante regeling voorzien en wordt voldoende informatie aan studenten gegeven. Voor de organisatie van 

de examens van studenten met een PDT zijn er duidelijke richtlijnen voorhanden. Voorafgaandelijk aan de 

examenperiodes worden monitoraatsessies ingericht. Feedback op de examenresultaten is voorzien vlak na de 

proclamatie. Via de WOPST en de daaropvolgende focusgesprekken wordt gepeild naar de tevredenheid van de 

studenten over het examengebeuren. Eventuele individuele klachten worden behandeld door de ombudspersoon 

volgens een voor heel het departement geldende procedure. De opvolging van opmerkingen bij het 

examengebeuren vormt een onderdeel van de functioneringsgesprekken die het opleidingshoofd met de 

docenten voert. 

 

De commissie kon vaststellen dat docenten nog vaak voor traditionele evaluatievormen kiezen, vooral voor de 

summatieve examens. Op de studiefiches per opleidingsonderdeel staan de evaluatievormen vermeld. De 

commissieleden constateerden dat de examens op het niveau van een professionele bachelor stonden. De 

invoering van nieuwe evaluatievormen loopt parallel met de invoering van nieuwe werkvormen en neemt meestal 

nog de vorm vorm van permanente evaluatie tijdens de contacturen aan. De opleiding is gestart met een proces 

om competenties, werkvormen en evaluatievormen op elkaar af te stemmen. Hieraan werd ook aandacht besteed 

tijdens de departmentsdag van 2 mei 2006. De commissie kon het werkdocument van die dag, met als titel: 

‘Onderwijzen met souplesse: eindeloos getoetst’, inkijken. Er werden enkele voorbeelden aangehaald van 

opleidingsonderdelen die gedeeltelijk via zelf- of ‘peer’-assessment, of via presentaties worden geëvalueerd. Dit 

is reeds gangbaar bij projectwerk, laboactiviteiten en het eindwerk. 

 

De zogenaamde ‘zachte’ competenties (aandacht voor veiligheid, netheid, samenwerking, enz.) worden 

hoofdzakelijk geëvalueerd via permanente evaluatie tijdens de labosessies. Aan veiligheid wordt specifieke 

aandacht geschonken in het algemeen laboreglement. Naar dit reglement wordt ook nog eens apart verwezen bij 

de formulering van de labo-opdrachten. De studenten zijn op de hoogte van de manier waarop dit gebeurt. Er zijn 

wel afspraken gemaakt over welke zachte competenties geëvalueerd worden in de verschillende 

opleidingsonderdelen. De labo-evaluaties gebeuren aan de hand van een standaard evaluatieleidraad, om zo 

eenduidigheid van evaluatiemethode te garanderen aan de studenten. 

 

De commissie stelde de vraag hoe en in welke mate alle bij de doelstellingen geformuleerde competenties per 

traject worden geëvalueerd. De studiegids geeft daar een antwoord op per opleidingsonderdeel. Er bestaat een 

goede gewoonte om examens door te spelen aan elkaar, ter interne beoordeling over vraagstelling, competenties 

en vormgeving. De opleiding gaf aan dat het eindwerk bij uitstek geschikt is om zoveel mogelijk competenties te 

evalueren. Sommige eindwerkonderwerpen lenen zich hiertoe beter dan anderen. De commissie doet de 

suggestie om bij de opdrachtomschrijving toe te zien dat zoveel mogelijk competenties via stage/eindwerk 

toetsbaar zijn. 

 

De beoordeling gebeurt in verschillende stappen: de student krijgt jaarpunten door permanente evaluatie op 

verschillende momenten in de loop van het thesissemester. Daarnaast wordt de student beoordeeld op de 

tussentijdse verslagen en de stage (twintig punten), op de praktische realisatie (15 punten), op het thesisboek 

(twintig punten) en op de verdediging. Deze laatste gaat gepaard met een presentatie, waar de student moet 

bewijzen verschillende competenties te hebben verworven (vijftig punten). De commissie kon zowel voor het 

eindwerk als voor de stage geactualiseerde documenten inzien, waarop duidelijk de beoordelingscriteria waren 

vermeld. De stage- en eindwerkdocumenten worden de studenten ter hand gesteld, zodat duidelijk is wat van hen 

wordt verwacht. Omwille van het grote aantal studenten worden voor de verdediging van het eindwerk twee jury's 

samengesteld. Hierin is het werkveld telkens via een vijftal personen vertegenwoordigd. De commissie kon tijdens 

het gesprek met het werkveld enerzijds vaststellen dat de juryleden onder de aanwezigen de richtlijnen ter 

beoordeling voldoende transparant vonden. Anderzijds laat de opleiding aan de juryleden voldoende vrijheid 

omdat zij ervan uitgaat dat de externe juryleden, door hun ervaringen met personeelsselecties in het bedrijf, best 

kunnen oordelen of een student de nodige competenties bezit of niet. Om een evenwichtige quotering te 

bekomen, worden de toegekende punten van de verschillende eindwerken op het einde van een jureringssessie 

vergeleken. De opleiding geeft aan dat, door de nauwgezette begeleiding door de interne en de externe promotor, 
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het grootste deel van de studenten (95%) slaagt voor het eindwerk. Uitstel naar de tweede zittijd kan soms 

voorkomen, meestal omdat het theoretische gedeelte bijsturing behoeft. De deliberatierichtlijnen van de 

hogeschool sluiten echter niet uit dat studenten met een onvoldoende op het Eindwerk slagen voor het totaal. 

Gezien het gewicht van de onderwijsactiviteit Eindwerk in het totaal van de opleidingsonderdelen leidt een 

onvoldoende op het Eindwerk meestal tot he tniet slagen voor de betrokken examenperiode. De opleiding gaf 

trouwens aan dat een onvoldoende voor het eindwerk meestal gepaard gaat met een onvoldoende voor andere 

opleidingsonderdelen.  

 

Bij de beoordeling van het eindwerk/de stage is een gedifferentieerde quotering van twee studenten met een 

zelfde eindwerktitel mogelijk. Dit kan enerzijds omwille van de stage gebeuren, die voor elke student apart wordt 

gequoteerd en anderzijds omwille van een verschillend gedrag tijdens de eindwerkverdediging of in de loop van 

het jaar (de permanente evaluatie). Een student die onvoldoende presteert tijdens het jaar kan hiervoor eventueel 

een schriftelijke verwittiging krijgen. Dankzij een goede documentatie van de argumenten voor een 

gedifferentieerd oordeel konden volgens de opleiding betwistingen tot hiertoe vermeden worden.  

 

Terugkoppeling over de stage gebeurt via het stageverslag. De commissie kon de stagebundel inzien die ter 

beschikking wordt gesteld aan studenten en externe stagebegeleiders. Daarin zijn de beoordelingscriteria 

opgenomen. De opleiding geeft toe dat die criteria nog verder moeten worden uitgewerkt. De externe 

stagemonitoren krijgen de mogelijkheid te beoordelen binnen bepaalde intervallen naargelang de attitude en de 

vorderingen van de student. Zo kan rekening worden gehouden met de eigen bedrijfscultuur en de interne 

evaluatiecriteria in het bedrijf. 

  

De opleiding gaf aan dat gestreefd wordt om op het einde van de presentatie de student te vragen een 

zelfreflectie te geven over het eindwerk. De opleiding is op dit moment nog niet klaar om dergelijke aspecten van 

zelf- en ‘peer’-assessment structureel en grondig toe te passen. Daarvoor dienen docenten en studenten nog 

verder te groeien. Een inspanning op dit vlak zal via een verbeterproject worden gedaan in het kader van het 

autotechnische project, dat in het tweede jaar een voorbereiding vormt op de keuze van de afstudeerrichting. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

Het is wenselijk de criteria voor de beoordeling van de stage verder uit te werken. 

 

De commissie adviseert om te onderzoeken hoe het belang van het eindwerk kan worden opgewaardeerd bij de 

einddeliberatie. 

 

 

 

Facet 2.8 Masterproef 

 

Dit facet is niet van toepassing voor een professioneel gerichte bacheloropleiding. 
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Facet 2.9 Toelatingsvoorwaarden 

 

Beoordelingscriteria: 

Het programma sluit qua vorm en inhoud aan bij de kwalificaties van de instromende studenten bachelor: 

- diploma secundair onderwijs, diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan, 

diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of een diploma of getuigschrift dat bij of krachtens een 

wet, decreet, Europese richtlijn of een andere internationale overeenkomst als gelijkwaardig wordt erkend; 

- door het instellingsbestuur bepaalde voorwaarden voor personen die niet aan bovengenoemde voorwaarden 

voldoen. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De toelatingsvoorwaarden worden vermeld in de informatiebrochure van de hogeschool, de onthaalbrochure, de 

opleidingsinfofolder, het Hogeschool Onderwijs- en Examenreglement en de website (www.kdg.be). De meeste 

kandidaat-studenten zijn goed op de hoogte van deze voorwaarden. In principe wordt iedereen met een diploma 

secundair onderwijs toegelaten tot de opleiding.  

 

De opleiding volgt de instroomgegevens nauwkeurig op. Momenteel zijn 2% van de studenten meisjes. Om meer 

meisjesstudenten aan te trekken wordt in fotomateriaal op de informatiefolder en op promotiefilmpjes gezorgd 

voor een duidelijke aanwezigheid van vrouwelijke kandidaten. 70% heeft een vooropleiding in het technisch 

secundair onderwijs. De regio Antwerpen is de voornaamste streek van herkomst van de studenten, maar andere 

regio's zijn ook behoorlijk vertegenwoordigd. Zo komt 25% van de studenten uit Limburg. Cijfers tonen een sterke 

stijging van het aantal inschrijvingen gedurende de laatste jaren aan (van 305 in academiejaar 2005-2006 naar 

373 in academiejaar 2007-2008). De opleiding wijdt dit aan een geheel van factoren: de goede infrastructuur, 

mond-tot-mondreclame en de regelmatige aanwezigheid van de hogeschool in de media via verslaggeving over 

lopend onderzoek. 

 

Daarentegen wordt een grote uitval vastgesteld na het eerste trajectjaar met een gemiddeld slaagpercentage van 

40%. De opleiding wijdt dit aan een gebrekkige motivatie, te weinig inzet en een foutieve inschatting van de 

moeilijkheidsgraad, ondanks waarschuwingen over de zwaarte van de opleiding tijdens informatiedagen en bij de 

inschrijving van studenten. De studenten getuigden dat zij voor de KdG-opleiding hadden gekozen omwille van de 

concrete informatie tijdens de infodagen, het feit dat zij konden praten met derdejaarsstudenten, het direct contact 

met toekomstige docenten en de mogelijkheid van verschillende afstudeerrichtingen. Op de informatiedagen 

kunnen de abituriënten ook de cursussen inzien.  

 

De commissie kon vaststellen dat de opleiding grote inspanningen levert om het programma te doen aansluiten 

bij de gevolgde vooropleiding, onder andere door het organiseren van speciale cursussen Wiskunde en Frans. 

Om de leerlingen uit de secundaire richting Autotechnieken (TSO) hogere slaagkansen te bieden in de 

professionele bachelor Autotechnologie werd speciaal voor hen een apart programma opgesteld met meer 

contacturen voor de opleidingsonderdelen Wiskunde en Mechanica, zodat zij op gelijk niveau kunnen komen met 

de andere instromers. Vanwege hun specifieke vooropleiding volgen zij dan minder contacturen voor het 

opleidingsonderdeel Labo motoren. Om een oplossing te bieden aan het probleem van de gedifferentieerde 

instroom werd dit systeem sinds het academiejaar 2009-2010 uitgebreid naar drie groepen: in de A-groep zitten 

studenten met vooropleiding in de autotechnieken. In de B-groep zitten studenten met een vooropleiding in een 

wiskundig beperkte richting, die evenwel ook geen voorkennis hebben op het vlak van autotechnologie. Hun 

programma omvat meer contacturen voor de opleidingsonderdelen Wiskunde en Mechanica. In de C-groep zitten 

de studenten die het programma met het reguliere aantal contacturen volgen. 

 

De bedoeling is om op het einde van het eerste trajectjaar een gelijkschakeling te bekomen zonder in te boeten 

op het niveau van de te behalen competenties. Ook de studenten vonden dit een interessant concept. Door de 
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invoering van het periodesysteem heeft de opleiding de indruk dat ze de slaagkansen in het eerste jaar kan 

verhogen. Concrete gegevens hierover ontbreken vooralsnog. De commissie apprecieert de verschillende 

initiatieven om via de onderwijsmethode, de organisatie van de studies en de snelle feedback aan het begin van 

de studies de kwaliteit van de instroom te verbeteren. De opleiding verwoordt dit in de slogan ‘Kansen doen 

Groeien’, als vertaling van het acroniem KdG. Ondanks de gelevrede inspanningen lijkt het resultaat slechts 

langzaamaan te verbeteren. De commissie steunt de opleiding desalniettemin om verder te werken aan de 

kwaliteitsverbetering van de instroom. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 

 

 

 

Oordeel over onderwerp 2, programma: voldoende  

 

 

Op basis van de oordelen over: 

 

facet 2.1, relatie tussen doelstellingen en inhoud van het programma: voldoende  

facet 2.2, eisen professionele gerichtheid van het programma: goed  

facet 2.3, samenhang van het programma:  voldoende  

facet 2.4, studieomvang:   OK  

facet 2.5, studielast:   voldoende  

facet 2.6, afstemming tussen vormgeving en inhoud:  goed 

facet 2.7, beoordeling en toetsing:   goed  

facet 2.8, masterproef:   niet van toepassing  

facet 2.9, toelatingsvoorwaarden:   goed  

 

 

is de commissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende generieke kwaliteitswaarborgen 

aanwezig zijn. 
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Onderwerp 3 Inzet van het personeel 

 

 

 

Facet 3.1 Kwaliteit van het personeel 

 

Beoordelingscriterium: 

- Het personeel is gekwalificeerd voor de inhoudelijke, onderwijskundige en organisatorische realisatie van het 

programma. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

Dat het HRM-beleid serieus genomen wordt, blijkt o.a. uit de aanstelling van een HRM-directeur op 

hogeschoolniveau. Het personeelsbeleid wordt uitgebouwd volgens de organisatiewaarden van de hogeschool: 

engageren voor een betere wereld, innoveren voor de toekomst, resultaten bereiken, studentgeoriënteerd 

handelen en in vertrouwen samenwerken. Voor nieuwe personeelsleden wordt bij werving getoetst of zij aan 

bovenstaande waarden invulling kunnen/willen geven; voor personeelsleden in functie dienen de 

organisatiewaarden als spiegel in welk licht de functioneringsgesprekken worden gevoerd.  

 

Voor werving, benoeming en bevordering zijn door de hogeschool procedures opgesteld. De commissie kon de 

brochure ‘Van vacature tot werving’ inzien, die gehanteerd wordt bij aanwerving. Haar doel is meer zorg te dragen 

voor kandidaat-werknemers, de professionalisering van het selectieproces uit te bouwen, te voorkomen dat 

waardevolle kandidaten afhaken, te voldoen aan de afspraken met betrekking tot het betreffende HOC-protocol 

(onder andere een motivering voor aanstelling/niet-aanstelling) en te komen tot een uniformiteit terzake binnen 

KdG waarbij gestreefd wordt naar een heldere en vlotte procedure. De professionalisering van werving en 

selectie werd in september 2008 geconcretiseerd in het project ‘Magneet’, waarbij de focus ligt op het detecteren 

en aantrekken van de juiste werknemers.  

 

Voor de benoeming van personeelsleden zijn hogeschoolbreed criteria opgesteld, die zijn opgenomen in een door 

de officiële personeelsgeleding goedgekeurd personeelsprotocol. De hogeschool houdt hiervoor rekening met het 

decretaal maximum van 72% vastbenoemden. Bevordering gebeurt op basis van een bevorderingsdossier dat op 

een objectieve manier de ervaring en deskundigheid van betrokkene inventariseert op het vlak van 

onderwijsverstrekking, onderzoek/dienstverlening, organisatorische, administratieve, coördinerende en logistieke 

taken en motivatie. 

 

Bij aanwerving gaat de voorkeur uit naar mensen met een didactische kwalificatie. Wanneer vakexpertise 

prioritair is, worden nieuwe medewerkers vanuit het departement en de opleiding sterk aangemoedigd om 

opleidingen van ECHO (associatie UA) te volgen m.b.t. onderwijskundige vaardigheden. Werkveldervaring, 

onderzoeksvaardigheden en teamspirit zijn eveneens belangrijke seleciecriteria.  

 

In samenspraak met het adjunct-hoofd academische zaken, het opleidingshoofd en de docent wordt, aan de hand 

van het opleidingsprogramma, jaarlijks een opdrachtfiche samengesteld met de volledige decretaal bepaalde 

taakstelling (85%) en de organisatieondersteunende taakstelling (10%). 5% is voorzien voor persoonlijke vorming, 

en wel vooral om het volgen van bijscholingscursussen aan te moedigen. De opleiding probeert om eenzelfde 

docent verantwoordelijk te stellen voor één of twee vakgebieden. Dit bevordert specialisatie en leidt tot een 

efficiëntere taakstelling. Er wordt enerzijds gepoogd om in de mate van het mogelijke iedereen bij onderzoek te 

betrekken. Anderzijds hebben personeelsleden die erg actief zijn op het vlak van onderzoek toch telkens ook een 

onderwijsopdracht.  
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Begeleiding van nieuwe docenten gebeurt zowel op zowel hogeschool-, departements- als opleidingsniveau, 

onder andere door het bijwonen van een aantal onderwijsactiviteiten door het opleidingshoofd. Jaarlijks vinden er 

in de opleiding functioneringsgesprekken plaats tussen het opleidingshoofd en de personeelsleden. Zowel 

onderwijzend als administratief personeel weet duidelijk onder welke leidinggevende in de opleiding, het 

departement en de hogeschool het functioneert. Bij een eerste aanstelling grijpt na drie jaar een evaluatie plaats 

op departementaal vlak; nadien gebeurt dit om de vijf jaar. Het project ‘Olympia’, dat van start ging in september 

2008, focust op de professionalisering van functionering- en beoordelingsgesprekken. Dit project stelt zich tot 

doel de zogenaamde human resources-ontwikkelingscyclus te formaliseren en leidinggevenden op te leiden in 

het voeren van deze gesprekken. In dit verband kreeg de commissie ook uitleg bij het FRIS-project (Faciliteren tot 

Resultaatgericht werken Inspirerend leiderschap Samenwerken), een bijscholingsproject voor alle 

leidinggevenden van de hogeschool met als doel de neuzen in dezelfde richting te plaatsen.  

 

De studenten appreciëren de kwaliteit en de aanspreekbaarheid van de docenten. Ook de commissie ervoer dat 

de teamleden op elkaar afgestemd zijn en dat de medewerkers (zowel onderwijzend als administratief personeel) 

elkaar waarderen. 

 

Onderwijskundige professionalisering vindt intern plaats op een drietal departementsdagen per jaar en op de 

hogeschoolcongresdag, Die wordt elk jaar ingericht rondom een bepaald onderwijskundig thema. Naast de 

algemene inleidingen kunnen docenten naargelang hun interesse kiezen voor workshops. De expertisecel ECHO 

biedt onderwijskundige vorming aan op associatievlak 

 

De hogeschool gaat er prat op dat de missie die vervat zit in ‘Kansen Doen Groeien’ een gelijkekansenbeleid 

impliceert. De hogeschool heeft dit uitgeschreven in een actieplan Diversiteit.  

 

Het ZER somt de verschillende organen en hun bevoegdheid op, waar de docenten bij het beleid betrokken 

worden: de academische raad, het hogeschoolonderhandelingscomité, het departementaal 

onderhandelingscomité, de departementale raad en de opleidingsraad. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

Wellicht is het zinvol om bijscholing meer gestructureerd en minder vrijblijvend aan te bieden. 

 

 

 

Facet 3.2 Eisen professionele gerichtheid 

 

Beoordelingscriterium: 

- De opleiding sluit aan bij de volgende criteria voor de inzet van personeel van een professioneel gerichte 

opleiding: het onderwijs wordt voor een belangrijk deel verzorgd door personeel dat een verbinding legt 

tussen de opleiding en de beroeps- of kunstpraktijk. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De commissie is tijdens het bezoek overtuigd geraakt van de sterke deskundigheid van het personeel. Die is in de 

eerste plaats het gevolg van een aantal succesvolle onderzoeksprojecten en resultaten van maatschappelijke 

dienstverlening. Deze dragen bij tot innovatie en actualisering van de beroepskennis. Doordat de opleiding 

bewust kiest voor een beperkt aantal speerpunten in het onderzoek, kan een verregaande vorm van specialisatie 

ontstaan. 
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De beroepskennis van de docenten wordt door de studenten erg gewaardeerd. Derdejaarsstudenten en alumni 

hadden de indruk dat de eigen docenten, in vergelijking met docenten die zij leerden kennen naar aanleiding van 

buitenlandse bezoeken of lezingen in het kader van het ‘Intensive Program’, meer op de hoogte waren van 

recente ontwikkelingen. Het ‘Intensive Program’ over het thema van de alternatieve brandstoffen leidt tot een 

aantal internationale contacten. Door de coördinator internationalisering werd aangestipt dat de lezingen die 

verzorgd worden door buitenlandse gastdocenten in het Frans, Duits of Engels gebeuren, waardoor impliciet ook 

de talenkennis van docenten en studenten wordt aangesproken. De talendocent noemde dat ook een stuk 

navorming.  

 

Docenten die niet of beperkt bij onderzoek betrokken zijn, volgen nieuwe ontwikkelingen op via bijscholingen of 

contacten met bedrijven in het kader van eindwerkjureringen of stagebezoeken. De commissie kon aan de hand 

van een lijst van gevolgde bijscholingen vaststellen dat de meeste docenten hierin actief waren. Toch stelde ze 

vast dat hoewel bijscholing weliswaar door het management sterkt wordt gepromoot en gefaciliteerd, er toch veel 

op eigen initiatief gebeurt. De ter hand gestelde lijst is volgens de opleiding niet exhaustief omdat niet iedereen 

alle gevolgde bijscholingen in het verleden heeft ingevoerd. Updating van technologische kennis gebeurt ook door 

contacten met de masteropleidingen. Een voorbeeld daarvan is de deskundigheid die daar wordt opgedaan over 

‘car-ecologie’. 

 

Een beperkt aantal docenten zijn vanuit de bedrijfswereld in de opleiding ingestroomd. De onderwijsinbreng 

vanuit het beroepenveld gebeurt vooral naar aanleiding van de deelname aan eindwerkjury's of de opvang van 

stagestudenten. Er is ook melding gemaakt van een aantal gastlezingen, deelname aan cursussen ingericht door 

autodealers en bedrijfsbezoeken. Een handicap voor deelname aan externe vormingen, georganiseerd door het 

bedrijfsleven, kan soms de kostprijs zijn. Bovendien worden ook in het eigen autotechnologisch centrum 

bijscholingen georganiseerd in samenwerking met het bedrijfsleven. Daarop worden vaak de resultaten van 

projecten toegelicht. Toch heeft de commissie de indruk dat er meer input qua opkomende technieken mogelijk is 

vanuit het bedrijfsleven.  

 

Ook het ATP gaf te kennen voldoende bijscholingen te kunnen volgen, onder andere in het kader van de 

regelmatige updating van het programma voor studentenadministratie Bamaflex. Voor de 

mediatheekmedewerkers wordt in samenwerking met de mediatheken van andere departementen interne 

bijscholing verzorgd. Verder wordt regelmatig deelgenomen aan professionaliseringsactiviteiten die worden 

georganiseerd door de beroepsvereniging van bibliothecarissen of door organisaties als het Vlaams 

Overlegorgaan voor Wetenschappelijk Bibliotheekwerk. 

 

Om ervoor te zorgen dat de competenties van docenten op de juiste manier worden ingezet, startte in september 

2008 het project ‘NAZCA’. Het heeft als doel het competentiemanagement in de hogeschoolopleidingen vorm te 

geven. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 
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Facet 3.3 Kwantiteit personeel 

 

Beoordelingscriterium: 

- Er wordt voldoende personeel ingezet om de opleiding met de gewenste kwaliteit te verzorgen. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De opleiding haalt in het ZER aan dat de beperkte overheidsfinanciering een ernstige hinderpaal vormt voor de 

inzet van een voldoende aantal personeelsleden. Volgens de docenten is de werkdruk hoog. Vooral in het eerste 

trajectjaar met een instroom van 200 studenten wordt die druk extra gevoeld. Zij worden gesplitst in drie klassen 

van ongeveer zestig studenten elk. Het aantal studenten per labogroep (meer dan 15) is vrij hoog, zowel voor 

docenten als voor studenten. Om sneller problemen te detecteren in deze grote groepen wordt een 

studentenverantwoordelijke per labogroep aangeduid. In het eerste trajectjaar heeft elke labogroep zijn eigen 

leertrajectbegeleider. Dit waren er 11 in het academiejaar 2009-21-010. De invoering van dit systeem is het 

gevolg van de vakgeïntegreerde studiebegeleiding en deze docenten vervullen dan ook de taak van 

leertrajectbegeleider. 

 

Docenten getuigden dat de werkdruk de laatste jaren verhoogd is, onder andere omwille van het groeiende 

studentenaantal, dat onvoldoende werd gecompenseerd door een aangroei van het personeelsbestand. Naast de 

onderwijsopdracht zijn er ook allerlei administratieve taken, beheer van laboruimten, enz. Door het 

periodesysteem is het aantal uren per week verhoogd. Het gevolg kan zijn dat sommige perioden (te) zwaar 

worden. In geval van ziekte is geen vervanging mogelijk en dient de achterstand ingelopen te worden, wat 

stressverhogend werkt. De enige oplossing is volgens de gesprekspartners zinvol en creatief om te gaan met de 

tijd en overbodige werkzaamheden te schrappen door bijvoorbeeld verslagen van vergaderingen te beperken tot 

resultaatsverslagen. 

 

Op basis van een SERV-enquête over de werkdruk werd vanaf het academiejaar 2006-2007 voor de hele 

hogeschool een nieuwe prestatieregeling uitgewerkt, aangevuld met een stappenplan met verbeteracties voor het 

departement Industriële wetenschappen en technologie. Dit werd in academiejaar 2007-2008 opgevolgd aan de 

hand van een enquête over werk en welbevinden. Hieruit blijkt dat de docenten een hoge werkdruk ervaren maar 

toch overtuigd zijn dat de onderlinge taakverdeling evenwichtig is. Verschillende succeservaringen in onderwijs 

en onderzoek hebben volgens het getuigenis van de docenten een positieve invloed op het welbevinden. 

 

De personeelslijst van de opleiding autotechnologie vermeldt dertig personeelsleden belast met onderwijstaken, 

waaronder twee doctores. Vier personeelsleden zijn van het vrouwelijke geslacht. De tijdens het visitatiebezoek 

ter hand gestelde en geactualiseerde versie liet zien dat er sinds de publicatie van het ZER in juli 2008 een 

verjongingsorganisatie aan de gang is: de gemiddelde leeftijd is 43,3 jaar. Het ATP, dat departementaal wordt 

ingezet, bestaat uit twaalf personeelsleden, waaronder negen vrouwen. Volgens het ZER beperkt de ratio van 

studenten per docent voor zowel praktijkvakken als theorie tot ongeveer 16 studenten per docent. 

 

23 personeelsleden werken voltijds in de hogeschool. De andere zeven werken deeltijds, met een VTE variërend 

van 10% tot 80%. De voltijdse opdrachten zijn slechts gedeeltelijk voor rekening van de opleiding 

Autotechnologie, omdat de docenten ook in de andere opleidingen les geven. Van de 23 docenten die voltijds in 

de hogeschool werken, werken er 18 voltijds in de opleiding Autotechnologie.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 
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Oordeel over onderwerp 3, inzet van het personeel: voldoende  

 

 

Op basis van de oordelen over: 

 

facet 3.1, kwaliteit personeel:  goed  

facet 3.2, eisen professionele gerichtheid: goed  

facet 3.3, kwantiteit personeel:  goed  

 

 

is de commissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende generieke kwaliteitswaarborgen 

aanwezig zijn. 
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Onderwerp 4 Voorzieningen 

 

 

 

Facet 4.1 Materiële voorzieningen 

 

Beoordelingscriterium: 

- De huisvesting en materiële voorzieningen zijn toereikend om het programma te realiseren. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed 

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

Hogeschoolbreed en departementaal wordt een begroting op lange termijn (vijf jaar) en op jaarbasis opgesteld. 

Elk departement draagt als voorafname een vast bedrag bij voor gemeenschappelijk beheer, huisvesting en 

gemeenschappelijke projecten in de hogeschool. Na die voorafname krijgt het departement een eigen budget 

waarin de opleidingsbudgetten ingepast worden. Voor bepaalde huisvestingsprojecten worden door het college 

van bestuur van de hogeschool prioriteiten geformuleerd. Dit was zo het geval voor het autotechnologisch 

centrum. 

 

De commissie bezocht het modern ingerichte autotechnologisch centrum, bestaande uit een centrale werkplaats 

omringd met een aantal labo's: een labo motoren, een labo diesel, een labo carrosserie, een labo auto-

elektriciteit, een labo voertuigtechnieken, een labo auto-elektronica, burelen en werkruimten voor docenten. Het 

autotechnologisch centrum wordt niet alleen door de opleiding Autotechnologie, maar ook door de 

afstudeerrichting Automotive engineering van de masteropleiding Electromechanica en Elektronica-ICT gebruikt. 

Hoewel de verschillende werkplaatsen en labo's tijdens het bezoek van de commissie druk bezet waren door 

studenten, viel de netheid van de lokalen op. Sinds de vorige visitatie in 2003 werden een aantal 

veiligheidsmaatregelen genomen zoals pneumatische haspels. Op verschillende plaatsen was poetsmateriaal 

aanwezig. Door de docenten werd erop gewezen dat bij de beoordeling van de studenten de competenties ‘zorg 

voor materialen’, ‘veiligheid’ en ‘milieubewustheid’ in rekening worden gebracht. Het autotechnologisch centrum is 

voorzien van een draadloos netwerk zodat databanken en informatie van het Internet kunnen worden 

geraadpleegd. Op verschillende plaatsen staan tafels voor laptopgebruik. Om het werken in het werkhuis 

overzichtelijk te houden, staat het testwagenpark buiten. De laboactiviteiten en de proefopstellingen toonden aan 

dat de onderwijsactiviteiten die in het centrum plaatsvinden, afgestemd zijn op de behoeften van de studenten en 

docenten en bijdragen tot de realisatie van de praktijkgerichte opleiding. De apparatuur is up-to-date en werd voor 

een groot deel verworven via contacten met bedrijven en dealers of via projectwerking. Tijdens het bezoek kregen 

de commissieleden trouwens uitvoerig uitleg over een aantal projecten. De posters van succesvolle projecten, die 

in de verschillende lokalen ophangen, hebben een motiverende impact op studenten en docenten en een 

positieve uitstraling naar abituriënten en bezoekers. De commissie brengt waardering op voor het efficiënt gebruik 

van middelen voor projectmatig wetenschappelijk onderzoek en andere projectmiddelen, waardoor apparatuur 

kon worden aangeschaft voor zowel de professionele bachelor als voor de masteropleidingen. Sommige 

toestellen lijken overgedimensioneerd voor enkel de professionele bachelor  

 

De commissie bezocht de mediatheek, die beschikt over een ruime collectie boeken, tijdschriften, naslagwerken 

en elektronische databanken voor heel het departement. De collectie is ontsloten via de gemeenschappelijke 

catalogus van de Antwerpse wetenschappelijke instellingen. De collectie voor de opleiding Autotechnologie 

bestaat uit 1100 boeken, een aantal vakwoordenboeken en de belangrijkste Nederlandstalige en internationale 

tijdschriften voor de sector (MTZ en ATZ ook in Engelse vertaling). In de bibliotheek zijn alle cursussen en 

eindwerken van de opleiding aanwezig. Het bibliotheekbudget bestaat uit een algemeen gedeelte en een 

opleidingsgebonden gedeelte, volgens een verdeelsleutel die gebaseerd is op het aantal studenten per opleiding. 

De boeken worden aangekocht op advies van de docenten in het kader van aanvullende lectuur bij cursussen of 

ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek. Wanneer nieuwe opleidingsonderdelen worden ingericht, krijgt 
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de aankoop in functie daarvan voorrang. De databank Autodata is ook raadpleegbaar in het autotechnologisch 

centrum. Toch maken de studenten regelmatig gebruik van de mediatheek voor bijkomend opzoekwerk en meer 

en meer ook voor groepswerk. Docenten promoten het gebruik van de bibliotheek in het kader van projectwerk of 

het eindwerk door hen aan te zetten actuele en correcte informatie te verzamelen. Daarom heeft de mediatheek 

geïnvesteerd in wetenschappelijke publikaties over autotechnologie. 

 

Omdat zelfstandig opzoekwerk en groepswerk meer en meer in alle opleidingen voorkomen, plant het 

departement een uitbreiding en verbouwing van de mediatheek tot een studielandschap, dat volgens de 

informatie op het moment van de visitatie in oktober 2010 zal voltooid zijn. Alle studenten krijgen aan het begin 

van het academiejaar een rondleiding in de bibliotheek. Zij krijgen ook een brochure met de voornaamste 

inlichtingen over het gebruik van de bibliotheek. Op de webpagina's van de bibliotheek zijn ook een aantal 

elektronische handleidingen beschikbaar in functie van opzoekwerk in bibliotheek, databanken of het internet. Het 

mediatheekpersoneel ondersteunt de docenten in het actualiseren van de referentiegegevens van 

bronnenmateriaal in cursussen.  

 

De catalogus van de mediatheek en de elektronische databanken zijn geïntegreerd in de elektronische 

leeromgeving BlackboardTM, waar docenten hun elektronisch cursusmateriaal kunnen posten. Op die manier zijn 

de informatievoorzieningen direct bereikbaar terwijl men een elektronische cursus of oefeningen raadpleegt. 

Studenten krijgen op de eerste dag van het academiejaar onmiddellijk informatie over de werking van de 

leeromgeving. Zij doet immers tevens dienst als informatieportal. Studenten getuigden dat zij dit medium bijna 

dagelijks dienen te gebruiken om belangrijke informatie over de onderwijsorganisatie te vernemen. De commissie 

vernam dat bepaalde informatie soms (te) laat op Blackboard verschijnt, maar had toch de indruk dat het efficiënt 

werd ingezet als informatieportal.  

 

Op de campus Hoboken ligt een netwerk met UTP-bekabeling. Er bevinden zich zo'n 400 PC's, die allemaal 

internettoegang hebben. De administratie is via een netwerk met de hogeschooldiensten verbonden; docenten en 

studenten hebben ieder een plaatselijk ‘academisch netwerk’. De ict-voorzieningen en -budgetten worden 

centraal op hogeschoolniveau beheerd. Welke dienstverlening de departementen van de centrale ict-dienst 

mogen verwachten, is neergeschreven in een Service Level Agreement (SLA). 

 

De veiligheidsproblematiek wordt waargenomen door de afdeling Preventie, die deel uitmaakt van de Centrale 

Interne Dienst Preventie en Bescherming op het Werk. De interne preventiedienst vergadert maandelijks. De 

commissie kon spreken met de preventieadviseur van het departement Industriële wetenschappen en 

technologie, die tevens coördinator Preventie van de hele hogeschool is. Specifiek voor de veiligheid op campus 

Hoboken en de opleiding Autotechnologie wordt voor elke machine een risicoanalyse gemaakt, eventueel ook 

een indienststellingsverslag. De preventieadviseur controleert jaarlijks de veiligheidssituatie naar aanleiding van 

een bezoek aan alle labo's. De adviseur heeft een lijst op campusniveau van alle aanwezige producten. Er werd 

gemeld dat die lijst binnen afzienbare tijd ook per labo aanwezig zal zijn. De preventieadviseur organiseert ook 

interne opleidingen voor onder andere brandblusoefeningen en EHBO. Jaarlijks is er een (onaangekondigd) 

bezoek van de arbeidsgeneesheer, zoals wettelijk voorgeschreven. In het tweede trajectjaar komen in het 

opleidingsonderdeel Veiligheid en milieu alle aspecten van veiligheid en welzijn op het werk aan bod. Ook het 

aspect ‘ergonomie’ wordt hierin behandeld. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 
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Facet 4.2 Studiebegeleiding 

 

Beoordelingscriteria: 

- De studiebegeleiding en informatievoorziening aan studenten zijn adequaat met het oog op de 

studievoortgang. 

- De studiebegeleiding en informatievoorziening aan studenten sluiten aan bij de behoefte van studenten. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De commissie kon vaststellen dat de hogeschool een goed doordacht systeem van studiebegeleiding heeft. Op 

hogeschoolvlak ontwikkelt de dienst Studentenzaken de algemene visie en biedt hij ondersteuning aan de 

departementen en opleidingen. De visietekst haalt enkele krachtlijnen aan, zoals preventie van studieproblemen, 

voorkomen van uitstelgedrag als gevolg van de flexibilisering, vakgeïntegreerde studiebegeleiding en 

leertrajectbegeleiding, en schetst een profiel en taakstelling van de leertrajectbegeleider en studentencoördinatie. 

De hogeschooldienst Studentenzaken heeft de studie- en studentenbegeleiding een nieuwe invulling gegeven. In 

het kader van een steeds meer doorgedreven flexibilisering en de daaraan gekoppelde innovatie van het 

onderwijs, evolueert de traditionele studie(methode)begeleiding meer en meer naar het begeleiden van het 

individuele leertraject van elke student. Zo ontstaat een nieuwe taak: leertrajectbegeleiding, waarbij de 

studievoortgang van elke student wordt bewaakt en waarbij de student wordt begeleid bij het maken van de juiste 

keuzes in functie van zijn individueel leertraject. De spil van de studiebegeleiding op departementaal vlak is de 

coördinator Studentenzaken, die, in nauwe samenwerking met het adjunct-departementshoofd Academische 

zaken van het departement en met de leertrajectbegeleiders en docenten van de opleiding, het aanspreek- en 

doorverwijspunt is voor studenten. De studentencoördinatie omvat studieloopbaancoördinatie, 

studentenbegeleiding, ombudsdienst en pastorale werking. Dit biedt voordelen op het vlak van lage drempel en 

discretie. 

 

De verantwoordelijke van het studentensecretariaat typeerde de studenten Autotechnologie met een beschrijving 

van hun lossere, spontane, directe stijl, die echter niet negatief of problematisch overkwam. Bijklussen naast de 

studie komt bij meer en meer studenten voor. Om deze en andere redenen valt de grote uitval, vaak zonder 

verwittiging, reeds snel in het eerste jaar op. Ondanks de vele bekendmakingsinitiatieven zijn er duidelijk nog een 

aantal studenten die hun weg naar een succesvolle studieloopbaan niet vinden. Daarom is in de opleiding, in 

samenwerking met de departementale coördinator Studentenzaken, het plan opgevat om studenten die nood 

hebben aan extra ondersteuning, tijdig door te verwijzen naar de juiste initiatieven en op die manier de stap naar 

hulp te verkleinen. De professionele bachelor Autotechnologie werkt daarom met een systeem van 

verantwoordelijke studenten en docenten per labogroep. De verantwoordelijke docenten van de labogroepen 

krijgen als ‘leertrajectbegeleider’ een bijkomende signalerende en communicerende verantwoordelijkheid, die 

makkelijk te incorporeren is in hun huidige opdracht. Volgens informatie die de commissie ter beschikking werd 

gesteld is de taak van de leertrajectbegeleider om tijdig informatie door te geven aan de studenten, informatie 

door te geven aan de coördinator studentenzaken indien hij bepaalde vaststellingen doet tijdens de lessen of 

labo's en contact op te nemen en te overleggen met collega's of opleidingshoofd. Op die manier wordt de drempel 

naar studiebegeleiding laag gehouden. Studenten kunnen heel de dag terecht op het secretariaat in geval van 

problemen. Het secretariaat geeft, waar mogelijk, de nodige informatie of verwijst door naar de coördinator 

Studentenzaken. Organisatorische informatie wordt via het secretariaat zo snel mogelijk via het leerplatform 

Blackboard gemeld aan studenten. Studenten wordt gevraagd dagelijks of toch op zeer geregelde tijdstippen het 

leerplatform te raadplegen. In extreme gevallen worden studenten opgebeld. 

 

De opleiding neemt verschillende initiatieven om aan te sluiten bij het niveau van de diverse instroom en om een 

vroegtijdige uitval in het eerste trajectjaar te voorkomen (zie ook de motivering van facet 2.9): vakantiecursussen 

voor de aanvang van het eerste trajectjaar; organisatie van het periodesysteem met regelmatige evaluaties en 

feedback; een intensifiëring van de monitoraten als gevolg van het periodesysteem;,indeling van studenten in het 
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eerste trajectjaar in groepen die aansluiten bij de genoten vooropleiding; geïntegreerde studiebegeleiding; 

leertrajectbegeleiding. Door het inschakelen van een leertrajectbegeleider per labogroep van 15 studenten in het 

eerste jaar heeft de opleiding de ervaring dat de studenten langer en gemotiveerder aan de onderwijsactiviteiten 

blijven deelnemen. De studenten toonden zich ook tevreden over de goede communicatie met hun docenten, die 

een grote bereidwilligheid betonen om op vragen te antwoorden of om problemen helpen op te lossen. 

 

Daarnaast werd aan de commissie toelichting gegeven bij het doelgroepenbeleid. Er werd een nota overhandigd 

waarin aan studenten Industriële wetenschappen en technologie verschillende mogelijkheden van begeleiding 

worden voorgesteld. Voor het departement Industriële wetenschappen en technologie bevat het document een 

overzicht van verschillende initiatieven met als titel: ‘een rugzak vol kansen voor alle studenten van het 

departement IWT’. Het document bevat ook de beschrijving van een verbeterproject in de vorm van een PDCA-

cyclus en een eerste rapportering over de acties die zijn gevoerd in het kader van het Aanmoedigingsfonds van 

de Vlaamse overheid. De bedoeling van dit fonds is de ondersteuning van een diversiteitsbeleid. Voor studenten 

die een bijzonder statuut aanvragen, bijvoorbeeld studenten met een functiebeperking, werden op 

hogeschoolniveau eenvormige richtlijnen en procedures uitgewerkt, die in een draaiboek zijn opgenomen: na een 

intakegesprek met de coördinator Studentenzaken, waarbij de nodige bewijslast dient te worden voorgelegd, 

wordt een stappenplan met eventuele onderwijs- en examenfaciliteiten uitgetekend en wordt een contract 

gesloten tussen student en hogeschool. In het departement Industriële wetenschappen en technologie draagt het 

adjunct-departementshoofd de verantwoordelijkheid voor het nemen van beslissingen en maatregelen op dit vlak. 

Zo wordt een gelijke behandeling over alle opleidingen heen gewaarborgd. Indien studenten reeds speciale 

faciliteiten hebben gekregen in het secundair onderwijs, wordt nagegaan of hierover verslaggeving is en of hierop 

kan worden aangesloten. In een aantal gevallen wordt GON-begeleiding ingeschakeld, die zowel nuttig is voor 

docent als student. Op het moment van het visitatiebezoek genoot een student van de opleiding Autotechnologie 

een topsportstatuut met speciale regeling in verband met afwezigheden voor het volgen van labo's. De 

hogeschool stelt speciale software ter beschikking om studenten met dyslexie te helpen. Voor een aantal 

softwarevoorzieningen wordt, omwille van compatibiliteitsproblemen met hardware of andere software, contact 

opgenomen met de ict-dienst. Nieuwe technologie wordt ingeschakeld: zo werden er een aantal Ipods 

aangeschaft met speciale software. De commissie vond de visie interessant om te onderzoeken hoe, via een 

‘design for all’, drempels zoveel mogelijk kunnen worden weggewerkt, bijvoorbeeld door te zoeken naar 

lettertypen in cursusmateriaal die voor iedereen bruikbaar zijn. De bedoeling is om drempels voor studenten met 

een functiebeperking te verlagen zodat alle studenten de beoogde competenties kunnen bereiken. De coördinator 

Studentenzaken was op de hoogte dat het verschijnsel bijklussen in de professionele bachelor Autotechnologie 

regelmatig voorkomt. Soms neemt dit dergelijke allures aan dat kan worden gesproken van werkstudenten. de 

coördinator Studentenzaken stelde vast dat, ook indien het verantwoord is, hiervoor te weinig een speciaal statuut 

wordt aangevraagd. Pas tijdens de examenperiode komt het probleem tot uiting. Zij stelde als verbeterpunt naar 

de toekomst voor om betere informatie te geven over deeltijds studeren of over de mogelijkheden om af te wijken 

van het modeltraject. 

 

De opleiding poogt om studenten die niet slagen na de eerste zittijd zo snel mogelijk op te volgen. Zij kunnen 

daarvoor in eerste instantie bij hun docenten terecht en bij het opleidingshoofd terecht op de feedbackmomenten 

na de proclamatie. Dan kunnen ze in samenspraak met het opleidingshoofd en het adjunct-departementshoofd 

Academische zaken een persoonlijk deeltraject (PDT) samenstellen. Hierbij waakt de opleiding erover dat niet te 

veel studiepunten worden opgenomen, zodat het PDT-programma haalbaar blijft (maximum 66 studiepunten zijn 

maximum toegelaten). Bissen is toegelaten, trissen in principe niet. De opleiding volgt de strategie van de 

hogeschool om de voordelen van de flexibilisering uit te buiten en de nadelen te vermijden. Zo kan, indien zinvol, 

het studiecontract nog binnen eenzelfde trajectjaar worden aangepast binnen de decretale limieten.  

 

De studentencoördinatie stuurt studenten bij grotere problemen door naar de ombudspersoon (in geval van 

juridische of organisatorische problemen) of naar STUVO-KdG. STUVO is een vzw op hogeschoolniveau die 

instaat voor studentenvoorzieningen (studiefinanciering, voorzieningen die te maken met bijvoorbeeld 

functiebeperkingen of leerstoornissen). Informatie over de dienstverlening van STUVO is beschikbaar op het 

kantoor van de studentenbegeleiding. STUVO organiseert onder andere vormingsessies over 

stressbestendigheid, sociale weerbaarheid en faalangst. Voor psychosociale begeleiding is de 
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studentencoördinator gebonden aan een deontologische code. In geval van ernstige problemen stuurt hij/zij de 

studenten door naar Psynet, een professioneel netwerk dat instaat voor psychologische en sociale begeleiding 

van studenten aan de Universiteit en de Hogescholen Antwerpen.  

 

Door de registratie en documentering van de studiebegeleiding streeft de dienst Studiebegeleiding op het niveau 

van de hogeschool en het departement naar een verdere professionalisering en een beter inzicht in de werking 

ervan. Ondanks het grote aantal studenten in de opleiding Autotechnologie blijkt dat de informatie over de 

diensten van de studiebegeleiding bij studenten goed is gekend. Door de laagdrempeligheid en de synergie van 

hogeschooldiensten, departementale diensten en opleiding vinden de meesten gemakkelijk hun weg naar de 

studiebegeleiding.  

 

De departementale coördinator Internationalisering bespreekt met kandidaat-studenten de motivatie voor een 

internationaal project en helpt bij de administratie van een beursaanvraag, van contacten met buitenlandse 

instellingen en bij de organisatie van het verblijf. Het ZER vermeldt uitvoerig de taken van de departementale 

coördinator Internationalisering en de ankerpersonen Internationalisering van de opleiding inzake de 

ondersteuning aan uitgaande studenten en inkomende studenten, onder andere aan de hand van het document 

‘Arrangements for incoming students’. Voor kandidaat-uitgaande studenten wordt een informatiemoment 

georganiseerd. Wanneer het gaat om een eerste uitwisseling met een buitenlandse instelling begeleidt ofwel de 

departementale coördinator ofwel een docent van de opleiding de uitgaande student met als bedoeling de 

controle van de opvang en de voorzieningen ter plaatse. Voor afscheidnemende Erasmusstudenten wordt 

jaarlijks een ‘Farewell’-happening georganiseerd. Op de interdepartementale werkgroep Internationalisering 

worden problemen met inkomende en uitgaande studenten en docenten besproken. In juni 2008 werd een 

verbeteringsproject ‘Procedure opvang van buitenlandse docenten’ opgestart. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 

 

 

 

Oordeel over onderwerp 4, voorzieningen: voldoende  

 

 

Op basis van de oordelen over: 

 

facet 4.1, materiële voorzieningen: goed 

facet 4.2, studiebegeleiding: goed  

 

 

is de commissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende generieke kwaliteitswaarborgen 

aanwezig zijn. 
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Onderwerp 5 Interne kwaliteitszorg 

 

 

 

Facet 5.1 Evaluatie resultaten 

 

Beoordelingscriterium: 

- De opleiding wordt periodiek geëvalueerd, mede aan de hand van toetsbare streefdoelen. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

Het ZER vermeldt de structuur van de diensten belast met de kwaliteitszorg. Op hogeschoolniveau is de dienst 

Integrale kwaliteitszorg ondergebracht bij de directie Strategisch beleid. De werking wordt verzekerd door een 

hogeschoolcoördinator en een medewerker Metingen. Het kwaliteitszorgbeleid van het departement behoort tot 

de bevoegdheid van het departementshoofd Industriële wetenschappen en technologie. Twee 

kwaliteitscoördinatoren voeren elk voor 15% van een opdracht de dagelijkse werking uit. Per opleiding is een 

kwaliteitsanker (5%) vrijgesteld. Samen vormen ze de stuurgroep Integrale kwaliteitszorg van het departement. 

De commissie kon een aantal vergaderverslagen van het jaar voorafgaand aan haar bezoek inkijken en stelde 

vast dat de tweemaandelijkse vergaderingen minstens de volgende agendapunten hebben: opvolgen van het 

vorige verslag, stand van zaken van de ZER's, bespreking van verbeteringsprojecten en procedurehandboek. De 

taak van het kwaliteitsanker bestaat uit het contact met de departementale kwaliteitszorgwerking, medewerking 

aan het ZER, opvolging van verbeteringsprojecten binnen de opleiding en motivering van collega's voor 

kwaliteitszorg. De opleiding is er zich van bewust dat een opdrachtvolume van slechts 5% (op het ogenblik van de 

visitatie) te weinig is voor een goede opvolging van al die taken. 

 

De hogeschool heeft enkele jaren geleden haar kwaliteitszorgbeleid grondig gereorganiseerd. Het vroegere 

kwaliteitszorgsysteem Proza, dat gebaseerd is op EFQM, was volgens de kwaliteitszorgcoördinatoren te 

overdonderend, te ambitieus en ook te vaag voor het personeel. Streefdoel was "een continue verbetering aan de 

hand van een eenvoudig systeem". Vandaar dat het departement en de opleiding veel nadruk leggen op de 

visualisatie van verbeteringsprojecten via een postersysteem om de personeelsleden te motiveren en te laten 

zien dat ze er beter van worden. De methode van ‘balanced scorecard’ werd voorgesteld als het instrument om 

de kwaliteit van de uitvoering van het beleid in de hele hogeschool op te volgen en zo nodig bij te sturen. De 

bedoeling van het instrument is om acties die herkenbaar zijn voor de medewerker op de vloer te linken aan één 

of meer strategische doelen. Verantwoordelijkheden en budgetten worden toegewezen aan personen en een 

systeem van indicatoren helpt om te checken of de doelstellingen worden gehaald.  

 

Er werden in het kader van methode van ‘balanced scorecard’ voor heel de hogeschool, voor het departement en 

voor de opleiding strategische doelen vooropgesteld en die werden gekoppeld aan een aantal projecten. Een 

document met strategische doelen voor de opleiding Autotechnologie werd aan de commissie overhandigd. Het 

bleek echter dat er op hogeschoolniveau te veel projecten werden gedefinieerd dan haalbaar was. Dus werd het 

aantal projecten teruggeschroefd (van 21 naar zes). De opleiding werd gevraagd de komende academiejaren nog 

even te wachten met de verdere implementatie van de ‘balanced scorecard’ totdat meer ervaring met het systeem 

is opgebouwd op hogeschoolniveau. In een latere fase worden ook projecten vanuit de opleidingen verwacht, die 

aansluiten bij de globale projecten. De commissie heeft met genoegen kunnen merken dat de opleiding 

ondertussen op een pragmatische manier verder werkt rond de prioriteiten van doorlopende aard, zoals 

bijvoorbeeld alumniwerking en studentenbevraging. De commissie heeft vastgesteld dat op dit moment een 

integraal proactief kwaliteitssysteem op niveau van de opleiding ontbreekt. Toch heeft de commissie begrip voor 

de cultuuromslag die noodzakelijkerwijs enige inlooptijd vraagt. 
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Gegevensverzameling gebeurt aan de hand van metingen en bevragingen. Het ZER vermeldt de bevragingen, 

die vanaf academiejaar 2004-2005 tot academiejaar 2006-2007 werden uitgevoerd bij studenten, docenten, 

alumni en werkveld. Bij elke bevraging zijn kort de plus- en minpunten en de verbeteracties voor de minpunten 

vermeld. De hogeschool wil het metingenbeleid en de daarvoor gebruikte instrumenten herbekijken en heeft op 

hogeschooniveau daarvoor een nieuwe medewerker aangeworven.  

 

De opleiding hecht veel belang aan de bevraging van studenten door middel van de zogenaamde WOPST-

enquêtes (Waardering van onderwijsprocessen door studenten). Het is de bedoeling dat alle 

opleidingsonderdelen om de drie jaar worden bevraagd. Om de overvloed aan metingen te beperken en omwille 

van efficiëntie zijn een aantal metingen, waaronder de studietijdmetingen, omgezet in een aantal vragen in de 

WOPST-enquête. Na elke periode wordt de waardering voor de onderwijsprocessen (WOPST) van een aantal 

opleidingsonderdelen bevraagd. Een WOPST-enquête bevat twaalf stellingen over inhoud, begeleiding en 

toetsing, waarover de respondent een mate van akkoord kan uitdrukken en twee open vragen, die peilen naar 

een heel sterk (te behouden) en een heel zwak (te verbeteren) punt van de onderzochte onderwijsactiviteit. Elke 

WOPST-enquête bevat eveneens drie meerkeuzevragen over de bij het curriculum horende studielast. De 

resultaten van deze bevragingen worden besproken in focusgroepen. Op basis van deze analyse en suggesties 

worden verbeterprojecten opgestart. 

 

Een bevraging wordt gevolgd door focusgesprekken met studenten van verschillende jaartrajecten om de ruwe 

data te kaderen. Focusgesprekken worden gecoacht door iemand van buiten de opleiding. In de WOPST komen 

ook andere dingen dan het opleidingsonderdeel zelf tot uiting, bijvoorbeeld communicatie, didactisch materiaal en 

studielast. De informatie uit de WOPST en de focusgroepen wordt doorgegeven aan het opleidingshoofd en de 

betrokken docent. De bespreking van de resultaten maakt onderdeel uit van het functioneringsgesprek. Algemene 

bevindingen over de opleiding worden besproken op de opleidingsvergaderingen. De commissie kon enkele 

rapporten hiervan inzien. De bevraging en de daaropvolgende besprekingen kunnen desgewenst leiden tot 

verbeteringsprojecten. De respons is sinds de invoering van WOPST verbeterd (van 20% naar 70%). In 

focusgesprekken worden ook de concrete verbeteringspunten van vorige jaren opgenomen. Dat werkt volgens de 

opleiding motiverend voor studenten omdat zij zien dat rekening wordt gehouden met hun opmerkingen. De 

commissie kon vaststellen dat de studenten van het tweede en derde trajectjaar op de hoogte waren van de 

WOPST en de focusgesprekken.  

 

 

Wat de frequentie van de bevragingen betreft werd de commissie gemeld dat de WOPST-enquêtes worden 

gehouden na de evaluaties van elke periode. De bespreking in focusgroepen sluit niet steeds aan bij de enquête, 

zodat enige afstand tussen de bevraging en de bespreking ervan wordt vastgesteld. Dit is een gevolg van een 

beslissing van het departement om jaarlijks één focusgroep te organiseren. De andere bevragingen hebben op 

regelmatige tijdstippen plaats:  

- studententevredenheid: hogeschoolbreed driejaarlijks; 

- personeelstevredenheid: hogeschoolbreed driejaarlijks. 

De commissie kon geen duidelijk zicht krijgen op de frequentie van bevraging van werkveld en alumni. Zij vraagt 

zich af of de tevredenheid van het werkveld niet constanter ‘gemeten’ kan worden, bijvoorbeeld met een 

evolutielijn. 

 

 

Om een overzicht te houden over de procedures die van kracht zijn binnen het departement Industriële 

wetenschappen en technologie zijn de procedurehandboeken een handig instrument. Zij bevatten een 

beschrijving van de manier waarop procedures tot stand komen en bevatten de beschrijving van de procedures. 

Er is een afzonderlijke map voor onderwijsgerelateerde processen, waarin een veertigtal procedures (bijvoorbeeld 

invullen van examenpunten, noodexamens, cursus drukken, enz.) zijn opgenomen. Daarnaast is er een map voor 

het secretariaat met tal van praktische afspraken (ontvangen aangetekende zending, lichtkrant, leveringen, enz.) 
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Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie adviseert om te onderzoeken hoe de BSC-aanpak sneller kan leiden tot een integraal proactief 

kwaliteitszorgbeleid, zodat de verbeteringsprojecten van de opleiding daarin hun plaats kunnen vinden. De 

hogeschool dient erover te waken dat de BSC-aanpak niet boven de hoofden van de opleidingen blijft hangen. 

 

Een nieuw metingenbeleid met kritisch onderzoek van wat bevraagd dient te worden, op welke manier en hoe de 

interpretatie en feedback kan gebeuren. 

 

 

 

 

Facet 5.2 Maatregelen tot verbetering 

 

Beoordelingscriterium: 

- De uitkomsten van deze evaluatie vormen de basis voor aantoonbare verbetermaatregelen die bijdragen aan 

de realisatie van de streefdoelen. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

Het ZER vermeldt de streefdoelen uit het verleden, die gebaseerd zijn op de aanbevelingen van het vorige 

visitatierapport (academiejaar 2002-2003). Ze zijn bijna allemaal bereikt. De streefdoelen voor de toekomst, zoals 

ze geformuleerd werden in het beleidsplan van de opleiding 2007-2008, worden eveneens vermeld en zijn 

opgesteld aan de hand van BSC. De afstemming van die streefdoelen op de streefdoelen van de hogeschool kan 

pas gebeuren als de BSC-methodiek op hogeschoolniveau op punt is gezet.  

 

Toch zijn voor een aantal aspecten al verbeteringsprojecten gestart. Het PDCA-systeem, waar het departement 

Industriële wetenschappen en technologie reeds vroeger ervaring mee had, werd over de hele hogeschool 

ingevoerd en geïntensifieerd als het eerstelijnskwaliteitszorgsysteem. Hogeschoolbreed werd hiervoor een 

standaardformulier ingevoerd. De voordelen van een hogeschoolbreed PDCA-sjabloon (Plan Do Check Act – 

verbeteringscirkel van Deming) zijn volgens het document, ondermeer: 

- introductie van planmatig en resultaatgericht werken om doelstellingen effectiever te realiseren en 

taakbelasting beter te spreiden; 

- beschikbaarheid van een eenvoudig en efficiënt hulpmiddel, indien het meteen ingevuld wordt tijdens 

(project)vergaderingen, zodat geen bijkomend verslag meer nodig is; 

- kennisdeling en uitwisseling van goede praktijken over de opleidingen/diensten heen; 

- duidelijkheid voor invallers, nieuwkomers, externen, enz.; 

- aantoonbaarheid van verbetercyclus voor alle actoren, reeds goed bevonden in het visitatieproces. 

 

De commissie heeft waardering voor de wijze waarop de PDCA-methodiek wordt toegepast voor alle (kleine en 

grote) verbeteringsprojecten. Nadat de cirkel voldoende is doorgelopen (soms wordt het project cyclisch 

bijgesteld), volgt de verankering van het project. De commissie kon vaststellen dat een aantal projecten erg 

praktisch zijn, zoals evaluatie van labo's, afspraken over de manier van evalueren, invoeren van de procedure 

‘voertuigombouw tot didactisch voertuig’ en verbetering van de communicatie studenten-docenten. Onderwerpen 

voor verbeteringsprojecten komen voort uit bevragingen, focusgesprekken, discussies op de opleidingsraad en 

visitaties. Voor verbeteringsprojecten wordt een werkverdeling opgesteld. De zichtbaarheid van de 

verbeteringsprojecten wordt bereikt doordat per verbeteringsproject een poster wordt aangemaakt, die wordt 

opgehangen in de docentenruimte. Die geeft op een overzichtelijke manier weer wat de projectdefinitie, de 

projectanalyse en de projectacties zijn; in welke fase het verbeteringsproject zich bevindt; wie de 
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projectverantwoordelijke(n) is of zijn; welke timing is voorzien. Op die manier hebben docenten grip op het 

gebeuren. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 

 

 

 

Facet 5.3 Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld 

 

Beoordelingscriterium: 

- Bij de interne kwaliteitszorg zijn medewerkers, studenten, alumni en het afnemend beroepenveld van de 

opleiding actief betrokken. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

Op hogeschool- en op departementaal niveau zijn de jaarlijkse kwaliteitszorgverslagen en kwaliteitsplannen de 

basis voor de werking. Kwaliteitszorgverslagen en -plannen worden goedgekeurd door het college van bestuur of 

het departementsbestuur en voorgelegd aan de academische raad, de studentenraad en de 

opleidingsvergaderingen. Op de opleidingsvergadering worden de verschillende verslagen besproken en worden 

eventueel opleidingsgebonden verbeteringsprojecten gedefinieerd. Via het anker Kwaliteitszorg en de 

departementale Kwaliteitszorgcoördinatoren worden wensen en suggesties met betrekking tot kwaliteitszorg 

doorgespeeld aan de departementale stuurgroep en eventueel aan de interdepartementale werkgroep 

Kwaliteitszorg, waar alle departementale coördinatoren en de hogeschoolcoördinator Kwaliteitszorg deel van 

uitmaken. 

 

Studenten zijn op verschillende manieren bij het beleid en dus ook bij de kwaliteitszorg van de hogeschool 

betrokken. De overlegorganen zijn de verschillende studentenraden, die zowel departementaal als 

hogeschoolbreed en op associatieniveau zijn georganiseerd. De studenten hebben via hun 

studentenvertegenwoordigers zitting in de departementale raad en de academische raad. Studenten hebben ook 

zitting in de raad van bestuur en in de algemene vergadering van SOVO. Uit de gesprekken bleek dat de 

studenten Autotechnologie op de hoogte zijn van het bestaan van die overleg- en medezeggenschapsorganen en 

de verslagen ervan kunnen inzien via de elektronische leeromgeving, maar zich er niet erg voor engageren. De 

reden die werd aangehaald is de hoge inzet die hiervoor van hen werd gevraagd. Zij zijn vooral geïnteresseerd in 

informatie over de eigen opleiding. Veel informatie wordt informeel in de werkplaats doorgespeeld, ook tussen 

studenten van verschillende trajectjaren. Een ander communicatiekanaal is de klasafgevaardigde in het eerste 

trajectjaar. De focusgroepen, waar zij de WOPST-bevragingen kunnen bespreken, vinden ze wel een interessant 

initiatief. De studenten hadden niet meegewerkt aan de totstandkoming van het ZER en hadden het ook niet ter 

inzage gekregen.  

 

Het personeel is betrokken bij de inventarisatie en opvolging van verbeteringsprojecten via de 

opleidingsvergaderingen en de focusgroepen en analysegroepen die volgen op de bevragingen. De 

opleidingsvergaderingen worden maandelijks gehouden op de maandagochtend, die daarvoor lesvrij wordt 

gehouden. De intensief uitgewerkt PDCA-methodiek en de visuele weergave ervan via posters zorgt voor een 

ruime betrokkenheid van het personeel. Verder werd er ook ad hoc vakgebonden overleg gemeld om problemen 

met het opleidingsprogramma te bespreken of verbeteringen te suggereren. De vakgroepen zijn geen formele 

overlegorganen.  
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Het werkveld is betrokken bij de kwaliteitszorg door de jaarlijkse (korte) bevraging van de eindwerkjury's over de 

kwaliteit van de opleiding. Verder hecht de opleiding veel waarde aan het informele contact met de bedrijven. Er 

is verder geen structureel overleg met het werkveld.  

 

De commissie kreeg geen duidelijk zicht op hoe de alumni bij de kwaliteitszorg en de uitbouw van de opleiding 

worden betrokken. In de bijlage bij het ZER was een alumni-enquête over de kwaliteit van de genoten opleiding 

en de verwerking ervan opgenomen. De alumni die in gesprek traden met de commissie hadden daar echter 

geen weet van. Volgens de opleiding gebeurt de bevraging naar aanleiding van het afhalen van het diploma en 

hebben de oud-studenten daar dan niet veel aandacht voor. Alumni worden ook uitgenodigd op bijscholingen die 

in de hogeschool, soms in samenwerking met andere organisaties, worden georganiseerd, doch ook hier bleek 

dat een groot aantal aanwezige alumni hiervan niet op de hoogte waren. Zij waren vragende partij om hiervoor 

uitnodigingen te krijgen. De opleiding gaf aan dat tijdens bijscholingen op informele manier informatie kan worden 

ingewonnen worden over hoe alumni de opleiding hebben ervaren. Ook hier ontbreekt systematiek. Een positief 

element is dat de opleiding is gestart met een databank van persoonsgegevens van alumni, wat de start kan 

betekenen van een alumninetwerk. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie raadt aan het overleg met werkveld en alumni te formaliseren. Via een alumninetwerk kan de 

zichtbaarheid van de opleiding worden verbeterd en zou de opleiding ook nauwkeuriger kunnen te weten komen 

in welke bedrijven en functies de afgestudeerden terechtkomen. De vertegenwoordiging van het werkveld in 

bijvoorbeeld een permanente resonantiegroep moet wel coherent zijn samengesteld, zodat de verschillende 

sectoren van de automobielnijverheid vertegenwoordigd zijn. Op die manier kan op een systematische manier 

informatie over de inhoud en de kwaliteit van de opleiding worden verkregen, die op haar beurt een input kan zijn 

voor de formulering van competenties en het programma. 

 

Het is wenselijk oog te hebben voor de acceptatie en de beleving van het nieuw BSC-kwaliteitszorgsysteem door 

medewerkers en studenten.  

 

 

 

Oordeel over onderwerp 5, interne kwaliteitszorg: voldoende  

 

 

Op basis van de oordelen over: 

 

facet 5.1, evaluatie resultaten:    voldoende  

facet 5.2, maatregelen tot verbetering:   goed  

facet 5.3, betrekken van medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld: voldoende  

 

 

is de commissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende generieke kwaliteitswaarborgen 

aanwezig zijn. 
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Onderwerp 6 Resultaten 

 

 

 

Facet 6.1 Gerealiseerd niveau 

 

Beoordelingscriterium: 

- De gerealiseerde eindkwalificaties zijn in overeenstemming met de nagestreefde competenties qua niveau, 

oriëntatie en domeinspecifieke eisen. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De commissie was verrast over de goede kennis die de studenten hadden over de doelstellingen van de 

opleiding, de competenties die van hen werden verwacht en hoe die werden vertaald in het programma. Op de 

vraag of de studenten in staat waren kritisch naar zichzelf te kijken, geconcretiseerd in bijvoorbeeld 'een 

technisch dossier samenstellen' of 'klantgericht werken', antwoordden de studenten dat zij daartoe in zekere mate 

werden voorbereid in het autotechnisch project gedurende het tweede jaar en in het eindwerk. De vorm van 

‘peer’-assessment die in het project werd gehanteerd, leerde hen zichzelf en hun collega's te beoordelen in een 

reële opdrachtsituatie. De studenten getuigden dat hun aandacht werd gevestigd op het feit dat zij zichzelf 

moesten leren afchecken tegenover de te verwerven competenties. De commissie meent dan ook dat de 

opleiding reeds in hoge mate is geslaagd in de realisatie van de doelstellingen. 

 

De opleiding zet de studenten aan om in de stage/het eindwerk te trachten hun normale niveau te overstijgen. 

Bijkomende informatie verwerven over een onderwerp/problematiek en creatief zijn in het zoeken van 

oplossingen zijn hiervan een onderdeel. Externe juryleden gaven aan dat zij tijdens de verdediging van het 

eindwerk ook aandacht besteden aan de beheersing van vakinhouden. De commissie heeft vastgesteld dat de 

eindwerken inderdaad beantwoorden aan wat van een beginnende professional wordt verwacht. De toetsing aan 

het werkveld door externe juryleden uit het werkveld is hiervoor eveneens een garantie. Het werkveld geeft 

trouwens aan dat zij zeer tevreden zijn over het niveau. Uit twee enquêtes onder externe juryleden 

(academiejaren 2004-2005 en 2006-2007) bleek dat 90% van de ondervraagden overtuigd waren dat het niveau 

van de eindwerkstudenten goed tot zeer goed aansloot bij de vereisten van het werkveld. Vaak volgt een 

rekrutering op een stage of eindwerk. Dit gegeven is tot hiertoe echter door de opleiding nog niet met 

cijfermateriaal gedocumenteerd.  

 

Op het vlak van internationalisering scoort de opleiding goed binnen de beperkingen. De cijfers voor inkomende 

en uitgaande studenten zijn laag volgens het ZER (maximum 10% uitgaande studenten). De geactualiseerde 

cijfers, die de opleiding tijdens het bezoek ter hand stelde, vertonen een lichte doch nog steeds onvoldoende 

stijging gedurende de laatste jaren. De lage cijfers worden voornamelijk bepaald door het profiel van de studenten 

(een aantal van hen is deeltijds aan het werk), de taalproblematiek, organisatorische en programmatorische 

incompatibiliteit en de kostprijs. De opleiding heeft de ambitie om tegen 2020 een percentage van 20% uitgaande 

studenten te hebben. Tijdens het visitatiebezoek ging de commissie tijdens de gesprekken met docenten, 

studenten, alumni en coördinatoren Internationalisering op zoek naar ‘incentives’ om dit doel te bereiken. Alumni 

gaven toe dat er voldoende informatie was geweest rondom internationalisering. Eens tewerkgesteld stelden zij 

vast dat een internationale uitwisseling positieve effecten kan hebben. Het plaatsen van getuigenissen van oud-

studenten op de website, bijvoorbeeld, zou motiverend kunnen werken. De studenten zelf waren vragende partij 

om de kandidatuurstelling voor een buitenlandse beurs mogelijk te maken tot na de examens van de tweede 

zittijd van het tweede trajectjaar. Zij werden ook afgeschrikt door verhalen over de soms belabberde infrastructuur 

in het buitenland, zeker gezien het uitstekend autotechnologisch centrum waarover zij in Hoboken beschikken. De 

opleiding doet nochtans zijn best om via een systeem van preferentieel partnerschap de best mogelijke 

opleidingen in het buitenland te selecteren. Zij ging graag in op de suggestie van de commissie om te 
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onderzoeken of geen bijkomende inspanningen worden verricht in landen waar belangrijke autotechnische 

opleidingen en industrie zijn, zoals Frankrijk en Duitsland. De opleiding is zich echter bewust dat zich hier het 

probleem voordoet dat autotechnische opleidingen in die landen qua programma en onderwijsorganisatie niet 

congruent zijn aan de Vlaamse. De dienst Internationalisering compenseert het lage aantal uitgaande en 

inkomende studenten door haar inspanningen om via ‘internationalisation@home’ zoveel mogelijk studenten een 

internationale ervaring te bezorgen. Via het ‘Intensive Program’ over Alternatieve brandstoffen krijgen een beperkt 

aantal studenten de mogelijkheid om gedurende een korte periode aan een buitenlandse instelling 

opleidingsonderdelen te volgen en kan een grotere groep studenten op de campus zelf lezingen van 

gastdocenten bijwonen. De bedoeling is om nog meer IP's aan te vragen: een aanvraag voor Spanje was in 

voorbereiding zodat verwacht werd dat in academiejaar 2010-2011 17 studenten op kort verblijf naar het 

buitenland kunnen in plaats van zes in 2009. Het aantal mogelijke IP's is echter beperkt door de kleine niche van 

autotechnologische opleidingen. Een nieuw initiatief werd genomen door buitenlandse studenten te laten 

meewerken aan eindwerken. Daardoor wordt eveneens het contact tussen eigen en buitenlandse studenten 

vergroot. Promotie voor internationalisering kan ook komen van docenten tijdens de lessen. Dit gebeurt reeds bij 

een aantal docenten, vooral die docenten die ook betrokken zijn bij onderzoek in samenwerking met buitenlandse 

instellingen. Ook de docentenmobiliteit kan echter nog worden aangezwengeld. De commissie is over het 

algemeen tevreden over de geleverde inspanningen en over de drive om het beter te doen in de volgende jaren. 

Zij is ervan overtuigd dat het groeipad in ingezet en dat heel wat positieve elementen aanwezig zijn om hierop 

verder te gaan.  

 

De alumni oordeelden dat de afstudeerrichting nuttig was geweest voor een tewerkstelling in een deelsector. Er 

was daar telkens werk te vinden, maar het belette hen niet om ook met de algemene basiskennis die zij hadden 

opgedaan buiten die deelsector aan de slag te gaan. De afgestudeerden komen vooral terecht bij autodealers, 

maar soms ook in ontwikkelbedrijven. Een aantal studenten vindt een job als diagnosetechnicus, een fel 

begeerde job in bedrijven. Een groot aantal studenten schrijft zich in voor het schakeljaar als voorbereiding voor 

ofwel een master Elektromechanica, ofwel een master Elektronica-ICT voor de studenten die de afstudeerrichting 

Auto-elektronica hebben gevolgd. In academiejaar 2009-2010 telt de master Elektromechanica dertig zij-

instromers uit de professionele bachelor Automechanica. De afgestudeerden waren ervan overtuigd dat zij door 

de opleiding een interessante jobinvulling hadden gekregen, meer dan een technicus in een werkplaats, en dat 

hun opleiding financieel lonend was geweest achteraf. De goede doorstroming naar het werkveld wijst volgens de 

commissie op een goed onderwijsproject. Tijdens de opleiding worden de studenten voorbereid op het werkveld 

door de industriedag met panelgesprekken met het werkveld en een jobbeurs, door de bedrijfsbezoeken, door het 

contacteren van een stageplaats en door de brochure ‘werkwijzer’ met jobaanbiedingen. 

 

De werkgevers lieten zich positief uit over het hoge niveau en de theoretische onderbouwing van de opleiding. De 

afgestudeerden hebben een stevige basiskennis. Tijdens de stages merken zij de zelfstandigheid en de 

zelfredzaamheid van de studenten op. Die staan ook open voor wat nieuw is en hebben een ingesteldheid om 

voortdurend te blijven leren, een belangrijke attitude in een sector die in verandering is. Ook gaven zij aan dat de 

afstudeerrichtingen goed aansloten bij de behoeften van de sector. Het werkveld waardeerde de kwaliteit van de 

lesgevers. Het feit dat zij eindwerken en stagiairs blijven vragen is een teken van kwaliteit. 

 

Uit een enquête onder afgestudeerden (academiejaar 2006-2007) blijkt dat de alumni tevreden zijn over de 

aansluiting van de opleiding op de beroepspraktijk, de algemene kwaliteit van de opleiding en het niveau van de 

opleiding. De algemene beoordeling geeft een belang weer van 3,7 en een tevredenheidsscore van 3,4 (op een 

schaal van 1 tot 4). Die gegevens werden bevestigd door de alumni die in gesprek traden met de commissie. Zij 

vonden dat de opleiding een complete en brede basis biedt op technisch en wetenschappelijk vlak, enerzijds door 

de ondersteunende opleidingsonderdelen (Elektriciteit, Fysica, Elektronica, Mechanica, enz.) en anderzijds door 

de goede koppeling met de praktijk. De opleiding leert analyserend met problemen op de werkvloer omgaan. De 

alumni hadden de indruk dat zij daardoor snel mee konden draaien op de werkvloer, meer nog, dat zij bij het 

begin van hun beroepsloopbaan zelfs voor waren op ontwikkelingen in sommige bedrijven. Zij hadden 

ondervonden dat je met de opleiding vele kanten uit kon door de brede waaier aan competenties. De 

keuzemogelijkheid van vier afstudeerrichtingen vonden zij een pluspunt en zij waren ook overtuigd dat de 

opleiding voldoende basis bood om het schakeljaar naar een master aan te vatten. Zij waren tevreden over de 
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organisatie van aangepaste jaargroepen in het eerste trajectjaar en over de kwaliteit en de toegankelijkheid van 

de docenten. Zij vonden dat de opleiding nog meer zou moeten inzetten op talen in de context van een 

autotechnisch bedrijf. De cohesie van de opleidingsonderdelen zou beter kunnen.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 

 

 

 

Facet 6.2 Onderwijsrendement 

 

Beoordelingscriteria: 

- Voor het onderwijsrendement zijn streefcijfers geformuleerd in vergelijking met relevante andere opleidingen. 

- Het onderwijsrendement voldoet aan deze streefcijfers. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

Vlaanderen heeft geen traditie in het verzamelen van slaagcijfers per studiegebeid en/of opleiding over de jaren 

heen. Uit ervaring blijkt dat de globale slaagcijfers voor generatiestudenten op Vlaams niveau tussen de 45% en 

de 50% liggen. Noch de evolutie over de jaren heen, als de situatie per opleiding of studiegebied worden 

opgevolgd. Daardoor kan de opleiding geen streefcijfers formuleren in vergelijking met relevante andere 

opleidingen. 

 

De commissie apprecieert het beleid van de opleiding dat er primair op is gericht de kwaliteit van de 

afgestudeerden hoog te houden en tegelijkertijd in het kader van ‘kansen doen groeien’ aan zoveel mogelijk 

studenten van verschillende vooropleidingen de kans te geven met succes deel te nemen aan de opleiding. Dit 

laatste houdt het risico in dat de slaagcijfers in het begin van de opleiding laag zijn, wat inderdaad wordt 

bevestigd: tot het academiejaar 2006-2007 slaagde slechts 40% van de studenten in het eerste trajectjaar 

(waarvan niemand uit een BSO-vooropleiding). Uit het gesprek met de studiebegeleiders is het de commissie 

duidelijk geworden dat de opleiding zich geen illusies maakt. Zij zijn er zich van bewust dat studiebegeleiding niet 

steeds helpt. Toch wil de opleiding maximaal kansen geven aan het talent dat binnenkomt, ongeacht de 

vooropleiding. Zij zet zich in opdat het moto van de hogeschool – ‘Kansen Doen Groeien’ - geen dode letter blijft. 

Hiertoe neemt de opleiding verschillende initiatieven: 

- kandidaat-studenten zo objectief mogelijke informeren over de zwaarte van de opleiding; 

- vakantiecursussen Wiskunde en vrije cursussen Wiskunde (‘Wiskunde en mechanica voor autofreaks’) op de 

lesvrije maandagvoormiddag organiseren; 

- het invoeren van het periodesysteem sinds academiejaar 2007-2008 met als gevolg sneller toetsen en snelle 

feedback over de studieresultaten; 

- veel aandacht besteden aan studietrajectbegeleiding in het eerste jaar door als laboverantwoordelijke 

docenten in te zetten, die tevens leertrajectbegeleider zijn; 

- opsplitsen van de eerstejaars in drie groepen naargelang de vooropleiding. 

 

Al die inspanningen lijken een zeker succes te hebben, zoals blijkt uit de geactualiseerde slaagcijfers, die aan de 

commissie werden overhandigd. Sinds de invoering van het periodesysteem verhogen de slaagkansen in het 

eerste trajectjaar. Traditioneel was er een verschil tussen de A-klas (studenten met een minder sterke 

theoretisch-wetenschappelijke vooropleiding) met ongeveer 20 tot 30% geslaagden en de B/C-klas met 40-50% 

geslaagden. Sinds het periodesysteem is ingevoerd in academiejaar 2007-2008 stijgen de percentages voor de 

A-klas naar 35% in academiejaar 2007-2008 en 37% in academiejaar 2008-2009. Voor de B/C-klas stijgen de 
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percentages naar telkens 56%. Opmerkelijk is ook dat vóór de invoering van het periodesysteem leerlingen uit het 

BSO praktisch geen slaagkansen hadden. Na de invoering ervan slaagde 20% in academiejaar 2007-2008 en 

10% in academiejaar 2008-2009.  

 

Het is niet duidelijk of de ietwat betere slaagcijfers te maken hebben met de invoering van het periodesysteem 

alleen. De opleiding denkt dat het geheel van de inspanningen vruchten afwerpt. Zij wil verder gaan op die weg 

en denkt er ernstig aan om in de toekomst een preassessmenttest te organiseren, zodat kandidaat-studenten zich 

beter kunnen inschatten. Nog een stap verder is dat op basis van de preassessmenttest studenten de kans wordt 

geboden om het programma te spreiden over vier jaar.  

 

De doorstroomcijfers leren verder dat in het tweede trajectjaar 60 tot 75% van de studenten slaagt, in het derde 

trajectjaar 90 tot 100%, 

 

Voor het onderwijsrendement zijn er geen streefcijfers geformuleerd in vergelijking met andere relevante 

opleidingen. Wel zijn er in de voorgaande jaren rendementgegevens verzameld en geanalyseerd over de 

gemiddelde studieduur van de afgestudeerden. Hieruit blijkt dat 77 à 78% van de studenten het modeltraject van 

drie jaar met succes doorliepen. 18% deed er een jaar langer over. De commissie vroeg welk effect de 

flexibilisering heeft op de studieduur. De opleiding probeert de kansen die door de flexibilisering geboden worden 

zoveel mogelijk te benutten en negatieve gevolgen te beperken. Daarom legt zij beperkingen op aan het 

opnemen van studiepunten of probeert zij minstens via gesprekken met opleidingshoofd en adjunct-

departementshoofd Academische zaken studenten te begeleiden in de samenstelling van een realistisch PDT-

programma. Een PDT-programma kan volgens de adjunct Academische zaken nooit een louter administratieve 

afhandeling zijn. 

 

De opleiding heeft vastgesteld dat nogal wat studenten bijklussen, waardoor het studierendement daalt. Doordat 

zij een modeltraject willen volgen, is het gevolg een faalervaring voor de student. In een aantal gevallen zouden 

dergelijke studenten het statuut van werkstudent kunnen aanvragen. Dat gebeurt nog te weinig.  

 

Wellicht gerelateerd aan het feit dat nogal wat studenten instromen uit vooropleidingen die niet direct 

voorbereiden op het hoger onderwijs, is het gegeven dat de opleiding nogal wat ‘spookstudenten’ kent. Dit zijn 

studenten die de studies staken zonder iets van zich te laten horen. Door een systeem van onderlinge 

informatieuitwisseling tussen docenten en studiebegeleiding poogt de opleiding dit toch te ondervangen. Als een 

student besloten heeft om de studie te staken, wordt hij in de mate van het mogelijke uitgenodigd op een 

exitgesprek. Hieruit blijken een aantal redenen voor het stopzetten van de studies: overschatting, ondanks 

waarschuwingen over de zwaarte op voorhand; te weinig zelfstandigheid en zelfredzaamheid; gebrekkige 

motivatie; het feit dat gemakkelijk werk wordt gevonden in de branche door studenten met een vooropleiding 

autotechniek uit het TSO. De studiebegeleiders gaven aan dat het meestal een combinatie van een aantal 

factoren is. Zij voegden er ook aan toe dat, ondanks het lage slaagpercentage in de A-klas van het eerste 

trajectjaar, de voortijdige uitval daar niet hoger is dan in andere groepen..  

 

De commissie besluit dat de opleiding al het mogelijke doet om het studierendement te verbeteren. Ook het 

werkveld is tevreden dat inspanningen worden verricht om studenten met een zeer praktische vooropleiding, 

zoals bijvoorbeeld Autotechniek, de kans te geven hun technisch-wetenschappelijke kennis te verruimen en 

competenties te ontwikkelen op het niveau van een professionele bachelor. Op de werkvloer blijken dit juist zeer 

goede medewerkers te zijn.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 
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Oordeel over onderwerp 6, resultaten: voldoende  

 

 

Op basis van de oordelen over: 

 

facet 6.1, gerealiseerd niveau: goed  

facet 6.2, onderwijsrendement: goed  

 

 

is de commissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende generieke kwaliteitswaarborgen 

aanwezig zijn. 
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Globaal oordeel 

 

De visitatiecommissie baseerde haar oordeel en motivering op de volgende bronnen: 

 

- het zelfevaluatierapport van de opleiding en de bijhorende bijlagen,de gevoerde gesprekken met de 

betrokkenen, 

- de documenten ter inzage tijdens het bezoek, 

- de opgevraagde documenten, 

- de reactie van de opleiding op het opleidingsrapport. 

 

 

Op basis van de oordelen over: 

 

onderwerp 1, niveau en oriëntatie:  voldoende  

onderwerp 2, programma:  voldoende  

onderwerp 3, personeel:  voldoende  

onderwerp 4, voorzieningen:  voldoende  

onderwerp 5, interne kwaliteitszorg:  voldoende  

onderwerp 6, resultaten:  voldoende  

 

 

is de commissie van mening dat er voldoende generieke kwaliteitswaarborgen in de opleiding aanwezig zijn. 
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Overzichtstabel van de oordelen 

 

  score facet score onderwerp 

Onderwerp 1: Doelstellingen van de opleiding voldoende  

Facet 1.1: Niveau en oriëntatie goed   

Facet 1.2: Domeinspecifieke eisen goed  

Onderwerp 2: Programma voldoende  

Facet 2.1: Relatie doelstelling en inhoud voldoende   

Facet 2.2: Eisen professionele en academische gerichtheid goed  

Facet 2.3: Samenhang voldoende  

Facet 2.4: Studieomvang OK  

Facet 2.5 Studietijd voldoende  

Facet 2.6: Afstemming vormgeving en inhoud goed 

Facet 2.7: Beoordeling en toetsing goed  

Facet 2.8: Masterproef niet van toepassing  

Facet 2.9: Toelatingsvoorwaarden goed  

Onderwerp 3: Inzet van personeel voldoende  

Facet 3.1: Kwaliteit personeel goed   

Facet 3.2: Eisen professionele gerichtheid goed  

Facet 3.3: Kwantiteit personeel goed  

Onderwerp 4: Voorzieningen voldoende  

Facet 4.1: Materiële voorzieningen goed  

Facet 4.2: Studiebegeleiding goed  

Onderwerp 5: Interne kwaliteitszorg voldoende  

Facet 5.1: Evaluatie resultaten voldoende   

Facet 5.2: Maatregelen tot verbetering goed  

Facet 5.3: Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en 

beroepenveld 

voldoende  

Onderwerp 6: Resultaten voldoende  

Facet 6.1: Gerealiseerd niveau goed    

Facet 6.2: Onderwijsrendement goed  

 

 

De oordelen zijn van toepassing voor: 

 

KdG Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen 

professionele bachelor in de Autotechnologie  

- personenwagens 

- mototechnologie 

- bedrijfsvoertuigen 

- auto-elektronica 
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Hoofdstuk 3 Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen  

Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Autotechnologie aan de 

Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen  

 

 

De professionele bacheloropleiding Autotechnologie is een onderdeel van de Katholieke Hogeschool Zuid-West-

Vlaanderen (KATHO) en behoort tot het Departement Technologie en informatica. In dit departement worden de 

volgende professioneel gerichte bacheloropleidingen aangeboden: Toegepaste informatica, Applicatie-

ontwikkeling, Software-management, Elektrotechniek, Elektronica-ict, Elektromechanica, Klimatisering, 

Automatisering, Industrial management, Mechanische ontwerp- en productietechnologie, Kunststofverwerking en 

Autotechnologie. 

 

De KATHO maakt deel uit van de Associatie K.U.Leuven. De associatie telt 13 instellingen voor hoger onderwijs: 

de Katholieke Universiteit Leuven, de Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen, de Lessius Hogeschool, de 

Katholieke Hogeschool Sint-Lieven, de Katholieke Hogeschool Mechelen, de Katholieke Hogeschool Limburg, de 

de Katholieke Hogeschool Leuven, de Katholieke Hogeschool Kempen, de Katholieke Hogeschool Brugge-

Oostende, de Hogeschool voor Wetenschap & Kunst, de Hogeschool-Universiteit Brussel, de Hogeschool Sint-

Lukas Brussel en GROEP T - University College Leuven.  

 

Tot 2003 werd de opleiding Mechanica aangeboden met twee afstudeerrichtingen: Mechanica en Automechanica. 

Vanaf het academiejaar 2004-2005 werd Automechanica een zelfstandige basisopleiding Autotechnologie. Tot op 

heden worden geen extra afstudeerrichtingen georganiseerd. De opleiding Mechanica kreeg een nieuwe 

benaming, namelijk Mechanische ontwerp- en productietechnologie.  

 

In het academiejaar 2009-2010 telde de opleiding Autotechnologie 275 studenten.  
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Onderwerp 1 Doelstellingen van de opleiding 

 

 

 

Facet 1.1 Niveau en oriëntatie van de professioneel gerichte bachelor 

 

Beoordelingscriteria: 

De opleidingsdoelstellingen zijn er op gericht de student te brengen tot: 

- het beheersen van algemene competenties als denk- en redeneervaardigheid, het verwerven en verwerken 

van informatie, het vermogen tot kritische reflectie en projectmatig werken, creativiteit, het kunnen uitvoeren 

van eenvoudige leidinggevende taken, het vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en 

oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken en een ingesteldheid tot levenslang leren; 

- het beheersen van algemene beroepsgerichte competenties als teamgericht kunnen werken, 

oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig kunnen definiëren en analyseren van 

complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle 

oplossingstrategieën, en het besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de 

beroepspraktijk; 

- het beheersen van beroepsspecifieke competenties op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar. 

 

Het oordeel van de visitatiecommissie: goed  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De professionele bacheloropleiding schrijft zich in in de missie van de KATHO, die wordt geconcretiseerd in drie 

grote opdrachten: ontwikkeling van competenties, ontplooiing van ieders talenten en stimulering van de 

persoonsvorming. Bij de uitwerking hiervan wil de KATHO twee belangrijke accenten leggen: enerzijds zelfsturing 

van de student om zich beter voor te bereiden op de kennismaatschappij van de toekomst en anderzijds het 

inbouwen van ethische reflectie als waarborg tegen een te enge en te beroepsgerichte visie op competentieleren. 

Tijdens de gesprekken heeft de commissie ervaren dat de idee van ‘persoonsvorming in een bezielende leef- en 

leeromgeving’ sterk wordt gedragen door zowel de algemene directie als het middenmanagement en het globale 

personeel. Dit identificatiegevoel met de opleiding heeft volgens de commissie een sterk motiverende invloed. 

 

De op hogeschoolniveau geformuleerde doelstellingen werden in academiejaar 2007-2008 op departementaal 

vlak uitgeschreven en geactualiseerd. Centraal wordt hierdoor een kader aangereikt, dat door de opleiding met 

een zekere vrijheid kan worden ingevuld. Zij formuleert haar doelstellingen als volgt: “de opleiding 

autotechnologie beoogt een specifieke bacheloropleiding aan te bieden die in de eerste plaats gericht is op de 

beroepspraktijk en tot doel heeft de studenten te brengen tot een niveau van algemene en specifieke kennis en 

van competenties nodig voor de zelfstandige uitoefening van taken en functies in de industrie”.  

 

De commissie oordeelt dat alle relevante aspecten van de beoordelingscriteria voor dit facet aanwezig zijn. Er is 

in de doelstellingen aandacht voor het niveau en de maatschappelijke relevantie van de opleiding, voor de 

internationale dimensie, voor het competentiegerichte leren en voor de specifieke vakdeskundigheid van de 

afgestudeerden. De doelstellingen worden concreet gemaakt door de vertaling ervan in te bereiken competenties.  

 

Voor de algemene en de algemene beroepsgerichte competenties sluit de opleiding zich aan bij de BAMA-

profielen die zijn uitgeschreven in een gespecialiseerde werkgroep BAMA-profielen van de Associatie K.U.Leuven 

(2003). Zij dekken de decretale vereisten volledig af. Om na te gaan of en aan te tonen dat de verschillende 

competenties effectief aan bod komen, hebben de titularissen van de verschillende opleidingsonderdelen 

aangegeven voor welk percentage de verschillende competenties in hun opleidingsonderdeel aan bod komen en 

worden geëvalueerd. Uit deze percentages leidt de commissie een gediversifieerde oriëntatie af, afhankelijk van 

de eigen aard van het opleidingsonderdeel, doch stelt zij tevens een evenwichtige en doordachte globale 

verdeling vast.  
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De algemene competenties zijn: denk- en redeneervaardigheid; het vermogen tot verwerven en verwerken van 

informatie; het vermogen tot kritische reflectie en projectmatig werken; creativiteit; het kunnen uitvoeren van 

eenvoudige taken; het vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan 

specialisten als aan leken; een ingesteldheid tot levenslang leren. 

  

De algemene beroepsgerichte competenties zijn: teamgericht kunnen werken; oplossingsgericht kunnen werken 

in de zin van het zelfstandig kunnen definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de 

beroepspraktijk; het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën; het besef van 

maatschappelijke verantwoordelijkheid. De opleiding legt hierbij een sterk accent op de technisch–technologische 

deskundigheid om zich in het beroepsleven te kunnen bijscholen. Ze wil veel aandacht schenken, enerzijds aan 

de betrokkenheid bij en het nemen van verantwoordelijkheid in de beroepsfunctie en anderzijds aan talenkennis 

en communicatieve en sociale vaardigheden.  

  

De beroepsspecifieke competenties beogen afgestudeerden te vormen die volwaardig en zelfstandig kunnen 

functioneren op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar in het domein van de opleiding. De 

beroepsspecifieke competenties worden regelmatig getoetst aan de behoeften van het werkveld via veelvuldige 

contacten naar aanleiding van stage- en eindwerkbesprekingen, bedrijfsbezoeken en professionele contacten van 

lectoren.  

 

De hogeschool heeft met het ‘IEKS PLUS’-project (Internationale Ervaring voor elke KATHO Student) de 

bedoeling elke KATHO-student een internationale ervaring aan te bieden. Ze heeft hierin een pragmatische visie: 

wie niet in staat is om deel te nemen aan een uitwisseling kan via talenvorming of via activiteiten van 

‘internationalisation@home’ op verschillende manieren een internationale ervaring opdoen. 

 

Tijdens de gesprekken kon de commissie vaststellen dat in de opleiding een permanent denkproces aan de gang 

is over haar positionering en profilering in het kader van snel wijzigende bedrijfscontexten. Interessant was de 

vaststelling dat studenten en werkveld hierover eenzelfde mening hadden, namelijk dat er behoefte is aan 

professionals met een sterke technische vorming maar voor sommige functies ook met een degelijke 

commercieel-technische ingesteldheid. Het management is zich van die evolutie bewust: de technische opleiding 

moet voldoende breed gekaderd zijn. In verband met een meer commercieel-technisch managementprofiel 

onderzoekt de hogeschool of samen met het departement Handels- en bedrijfswetenschappen geen 

interdisciplinair aanbod Autotechnologie-management kan worden ingericht, eerst via keuzeopties, later 

eventueel via een vervolgopleiding. Binnen de Associatie K.U. Leuven is hierover al overleg geweest met de 

hogescholen die een opleiding Autotechnologie hebben. De meerwaarde van de associatie wordt door het 

management trouwens duidelijk erkend. Met de analoge opleiding aan de Karel de Grote-hogeschool, die tot de 

Associatie Antwerpen behoort, is er informeel contact. De directie verwacht dat die contacten naar aanleiding van 

de uittekening van het Vlaamse kwalificatiekader binnen VLHORA zullen worden geïntensifieerd. Hoewel de 

opleiding over geen specifieke afstudeerrichtingen beschikt en zich hoofdzakelijk richt op personenwagens, zijn er 

toch sterke accenten aanwezig op de sector van landbouwvoertuigen en vrachtwagens. Dit uit zich vooral in de 

stage en eindwerkonderwerpen. Hiermee speelt de opleiding in op lokale behoeften van de arbeidsmarkt.  

 

De doelstellingen, het te bereiken niveau en de beoogde competenties worden aan de studenten bekendgemaakt 

via verschillende kanalen. De commissie had inzage in de Studie-informatiedocumenten (SID) Voor elke 

onderwijsactiviteit is zo een informatiefiche opgemaakt en raadpleegbaar via internet. In veel gevallen wordt deze 

infofiche ook besproken bij de start van een cursus of onderwijsactiviteit. Ook in publiciteitsfolders en andere 

publicaties worden in een meer populaire, leesbare vorm de meer globale doelstellingen van de opleiding 

gepubliceerd. De algemene doelstelling en eindtermen van de opleiding zijn ook gepubliceerd op de website van 

het hogeronderwijsregister (www.hogeronderwijsregister.be).  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 
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Facet 1.2 Domeinspecifieke eisen 

 

Beoordelingscriteria: 

- De doelstellingen van de opleiding (uitgedrukt in eindkwalificaties van de student) sluiten aan bij de eisen die 

door (buitenlandse) vakgenoten en het relevante beroepenveld gesteld worden aan een opleiding in het 

betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk of kunstpraktijk). Ze zijn, ingeval van 

gereglementeerde beroepen, in overeenstemming met de reglementering of regelgeving ter zake. 

- Voor professioneel gerichte bacheloropleidingen zijn de eindkwalificaties getoetst bij het relevante 

beroepenveld. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De domeinspecifieke eisen zijn generiek opgesteld in samenspraak met gelijkaardige technologische opleidingen 

binnen de hogeschool (met name de professionele bachelor Mechanische ontwerp- en productietechnologie) en 

binnen de associatie (de opleiding van de Hogeschool voor Wetenschappen en Kunst, campus De Nayer). Ook 

de industrie werd geraadpleegd voor de relevantie van de verschillende aspecten. Binnen de Associatie 

K.U.Leuven gelden dus voor alle professionele bacheloropleidingen Autotechnologie dezelfde domeinspecifieke 

doelstellingen. Deze werden met opzet redelijk algemeen gehouden, zodat elke hogeschool zijn eigen accenten 

kon leggen. 

 

De professionale bacheloropleiding Autotechnologie van de KATHO formuleert de domeinspecifieke eisen als 

volgt: de bachelor (m/v) in Autotechnologie kan volwaardig en zelfstandig functioneren op het niveau van een 

beginnend beroepsbeoefenaar op het vlak van:  

 

- Ontwerp en engineering: de bachelor in Autotechnologie assisteert in het ontwikkelen, testen en beproeven 

van autotechnische systemen. De bachelor in Autotechnologie is in staat technische dossiers samen te 

stellen. 

- Productie: de bachelor in Autotechnologie kan technische aspecten van een productieproces zoals controles, 

afregelingen, configuraties en opvolging van de kwaliteitseisen van een productiesysteem beheren. 

- Installatie en onderhoud: de bachelor in Autotechnologie kan autotechnische systemen installeren en in 

bedrijf stellen. Hij kan ze operationeel houden en de onderhoudsproblemen opvolgen en oplossen. 

- Technisch-commerciële diensten: de bachelor in Autotechnologie kan advies verlenen bij de aankoop en 

verkoop van technologische systemen en producten. 

- Training: de bachelor in Autotechnologie kan training geven over autotechnische systemen. 

 

De commissie constateerde dat het domeinspecifieke referentiekader van de opleiding overeenstemt met de 

domeinspecifieke kennis, vaardigheden en attitudes die door de commissie werden vooropgesteld. Het 

domeinspecifieke referentiekader van de commissie legt echter meer nadruk op de toenemende verbreding van 

enerzijds de competenties met betrekking tot engineering (samenstellen van technische dossiers) en anderzijds 

van de beroepsspecifieke werkrandvoorwaarden (gezondheid, veiligheid en milieu). De opleiding toonde aan dat 

die aspecten impliciet in de opleiding aan bod komen. Zij heeft niettemin geen enkele moeite om ze nader te 

expliciteren in een volgende versie van het domeinspecifieke referentiekader. Veiligheid is trouwens een 

verbeteringspunt geweest naar aanleiding van de vorige visitatie.  

 

De commissie heeft gepeild naar de bekendheid van de domeinspecifieke eisen bij lectoren en studenten en de 

relatie tot de competentiematrix. De lectoren proberen de studenten bewust te maken van de competenties die 

van hen worden verwacht en van de meerwaarde van de opleiding, onder andere door middel van 

bedrijfsbezoeken. Op die manier krijgen de studenten een zicht op de functies waarin ze terecht kunnen komen 

en krijgen ze een idee van hun marktwaarde in vergelijking met andere kandidaat-werknemers. Dit lukt volgens 

lectoren slechts ten dele: sommige studenten beperken hun ambitie tot een toekomstige tewerkstelling in een 
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herstellingswerkplaats. Toch kon de commissie kennismaken met een aantal studenten die zich bewust waren 

van de meerwaarde van de opleiding en functies ambieerden op een niveau dat hoger ligt dan het louter 

uitvoerende herstellingswerk. Hiervoor baseerden zij zich vooral op de theoretische onderbouwing die zij 

meekrijgen tijdens de opleiding. De commissie heeft dus vastgesteld dat er stappen worden gezet in de vertaling 

van het domeinspecifieke referentiekader naar zowel kennisgericht als competentiegericht onderwijs. Een verdere 

explicitering is echter nog mogelijk, meer specifiek met betrekking tot een formeel mechanisme om op een 

permanente wijze te bewaken dat de beoogde competenties overeenkomen met het domeinspecifieke eisen. De 

commissie werd er attent op gemaakt dat enkele jongere lectoren de genese van de domeinspecifieke eisen en 

de competentiematrix niet hadden meegemaakt. Omdat vertrokken was van een aantal concrete cases uit het 

werkveld om de competenties te bepalen, kwam het model hen herkenbaar over. Zij voelden echter aan dat een 

domeinspecifiek referentiekader geen statisch gegeven is en dat voortdurend een stand van zaken moet worden 

opgemaakt als gevolg van voortdurende technologische evoluties, waardoor de levenscyclus van producten en 

diensten steeds sneller vernieuwt. Innovatiegerichtheid was volgens die jongere lectoren dan ook een belangrijke 

voorwaarde om te voldoen aan de verwachtingen van het werkveld. 

 

Een algemene beroepsreglementering bestaat niet, gezien de verschillende sectoren van de autobranche waarin 

de afgestudeerden terecht komen. Een afgestudeerde die zowel in hoofd- als in bijberoep een zaak wil beginnen, 

dient een basiskennis bedrijfsbeheer aan te tonen. Hiervoor volstaat een diploma hoger onderwijs van eender 

welke discipline. De opleiding poogt dit aspect meer inhoud te geven en de studenten dus beter voor te bereiden 

op een vestiging als zelfstandige door een initiatie bedrijfsbeheer in het vakkenpakket aan te bieden.  

 

De afstemming van de doelstellingen op de eisen van (buitenlandse) vakgenoten gebeurt door regelmatige 

contacten van de lectoren met de opleidingscentra van de invoerders en van de stageplaatsen, in het kader van 

een eindwerk of om er zelf opleidingen te volgen. De opleiding autotechnologie is lid van ATC (vereniging van 

automobieltechnici); UBIA (unie van Belgische automobielingenieurs) en Flanders Drive. Verder zijn er geregelde 

contacten met organisaties of worden activiteiten bijgewoond van FEDERAUTO, Febiac, EDUCAM en ‘Toekomst 

op wielen’. In het academiejaar 2008-2009 is de opleiding gestart met een structureel overleg met het werkveld. 

Het is de bedoeling om concrete actiepunten af te spreken, zoals de organisatie van bedrijfsbezoeken, het 

opstellen van een jobprofiel en de toetsing van opleidingsdoelstellingen.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 
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Oordeel over onderwerp 1, doelstellingen van de opleiding: voldoende  

 

 

Op basis van de oordelen over: 

 

facet 1.1, niveau en orientatië: goed  

facet 1.2, domeinspecifieke eisen: goed  

 

 

is de commissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende generieke kwaliteitswaarborgen 

aanwezig zijn. 
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Onderwerp 2 Programma 

 

 

 

Facet 2.1 Relatie tussen doelstellingen en inhoud van het programma 

 

Beoordelingscriteria: 

- Het programma is een adequate concretisering van de eindkwalificaties van de opleiding qua niveau, 

oriëntatie en domeinspecifieke eisen. 

- De eindkwalificaties zijn adequaat vertaald in leerdoelen van (onderdelen van) het programma. 

- De inhoud van het programma biedt studenten de mogelijkheid om de geformuleerde eindkwalificaties te 

bereiken. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De opleiding heeft aan de hand van de competentiematrix gepoogd om de eindkwalificaties 

(opleidingsdoelstellingen) met de daaraan gekoppelde competenties in het programma te concretiseren. Per 

opleidingsonderdeel heeft/hebben de betrokken vakdocent(en) voor elke competentie het beoogde niveau 

aangeduid alsmede het procentuele belang van de competentie. De niveaus zijn ontleend aan het kader dat 

ontwikkeld werd door CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training):  

- niveau 1 - de student heeft enige notie van deze (deel)competentie; 

- niveau 2 - de student beheerst in ruime mate de (deel)competentie maar heeft begeleiding nodig om ze toe te 

passen of kan ze zelfstandig toepassen binnen de grenzen van de aangeduide technieken; 

- niveau 3 - de student beheerst volledig de (deel)competentie, kan deze zelfstandig uitoefenen en kan advies 

geven aan anderen en deze opvolgen; 

- niveau 4 - de student beheerst de (deel)competentie dermate uitmuntend dat het mogelijk is om op een 

autonome en onafhankelijke manier verantwoordelijkheden te nemen voor planning en/of leiding en/of 

beheer; 

- niveau 5 - wetenschappelijk onderzoek.  

Omwille van het professionele bachelorkarakter van de opleiding wordt niveau 5 niet nagestreefd.  

Uit de jaartabellen kan duidelijk worden opgemaakt dat in het eerste jaar meer de algemene en algemene 

beroepscompetenties aan bod komen. Het aandeel van de beroepsspecifieke competenties stijgt gradueel naar 

het derde jaar toe. In het derde jaar komen alle competenties aan bod op een niveau dat volgens bovenstaande 

schaal varieert van niveau 3 tot 4. Hierdoor toont de opleiding aan dat zij professionals wil vormen die bekwaam 

zijn om in het bedrijfsleven middenmanagementfuncties uit te oefenen. 

 

De opleiding geeft de beperkte waarde van dit instrument toe. Zij heeft hiermee een nulmeting willen uitvoeren, 

zodat de lectoren weten waar ze nu individueel en in relatie tot de anderen staan.. De praktijk van het 

competentiegerichte onderwijs zal uitwijzen hoe men hiermee verder moet. Het grote voordeel is dat 

competenties die in het verleden impliciet reeds aan bod kwamen, worden geëxpliciteerd en dat lectoren van 

elkaar zien hoe ze ermee omgaan. De opbouw van de niveaus is nog groeiende. Het instrument kan worden 

ingezet bij programmahervormingen, bijvoorbeeld voor de bepaling van de balans tussen de 

opleidingsonderdelen, de aanpassing van studiepunten, enz.. De commissie waardeert de inspanningen die de 

opleiding levert om bewust met competenties om te gaan in een evolutief en coöperatief perspectief. 

 

De commissie heeft vastgesteld dat het curriculum is opgesteld in functie van een degelijke basisopleiding, die de 

bachelor in de toekomst in staat moet stellen om de evolutie op technologisch vlak te kunnen volgen. Voor de 

afgestudeerde bachelor mag het voertuig geen zwarte doos zijn. Hij/zij moet begrijpen hoe een voertuig zowel 

mechanisch als softwarematig werkt. Het werkveld vraagt immers dat diagnoseoperatoren de software in het 

voertuig kunnen programmeren. De praktische aspecten worden in de labo's met behulp van moderne apparatuur 
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aangeleerd en ingeoefend. Daarbij worden de metingen en werkzaamheden zoveel mogelijk uitgevoerd op 

recente wagens die uitgerust zijn met de nieuwste technologieën.  

 

In het eerste jaar wordt, naast algemeen vormende onderwijsactiviteiten, een breed basispakket aangeboden met 

een accent op theoretische opleidingsonderdelen zoals Mechanica, Elektriciteit, Technologie mechanica, 

Voertuigtechniek en Voertuigelektriciteit.  

 

In het tweede jaar wordt de theoretische basiskennis uitgebreid met Sterkteleer, Thermodynamica, 

Fluïdomechanica en Pneumatica. Er wordt verder gespecialiseerd in autotechnische opleidingsonderdelen.  

 

In het derde jaar worden de technologieën geïntegreerd en functioneel toegepast. Er is een verdere uitdieping 

van voertuigtechnologische items, ook inzake vrachtwagentechniek. Verder komen Hydraulica en Automatisering 

aan bod, evenals Bedrijfsbeheer en Voertuigexpertise. Het derde jaar wordt afgesloten met geïntegreerd 

projectwerk, stage en eindwerk. 

 

De commissie heeft vastgesteld dat in de opleiding naast de technische onderwijsactiviteiten een niet te 

onderschatten pakket algemene vorming aan bod komt, zoals de wetenschappelijk ondersteunende 

onderwijsactiviteiten Wiskunde, Scheikunde en Fysica. Vakoverschrijdende elementen zijn in het programma 

verder aanwezig via de taalopleidingsonderdelen (Frans/Engels/Duits) en de opleidingsonderdelen 

Communicatieve en humane vorming en Toegepaste ethiek, waar ook ecologische aspecten en het aanscherpen 

van het persoonlijke verantwoordelijksgevoel aan bod komen. In het opleidingsonderdeel Bedrijfskunde is ook 

aandacht voor het brede (economische) wereldgebeuren.  

 

Bij de interviews ging de commissie in op de vakspecifieke inkleuring van die algemeen vormende en 

ondersteunende basisopleidingsonderdelen. De opleiding geeft aan dat dit vooral gebeurt door informele 

contacten tussen de lectoren van de algemene en technische opleidingsonderdelen. Een probleem hierbij is de 

geringe voorkennis van studenten en de heterogene instroom. Door de aandacht die moet gaan naar de 

basiskennis, komen de vakspecifieke toepassingen in het eerste jaar minder aan bod. Tijdens het gesprek met de 

studenten werd duidelijk dat de eerstejaars afgeschrikt werden door een weinig toepassingsgerichte benadering. 

In het tweede en vooral in het derde jaar begonnen ze opleidingsonderdelen als Wiskunde, Toegepaste ethiek en 

de talen beter naar waarde te schatten. Wiskundige toepassingen komen dan uitdrukkelijk aan bod in het 

opleidingsonderdeel Fysica. Het opleidingsonderdeel Communicatieve en humane vorming zoomt in op concrete 

problemen uit de automobielsector, zoals bijvoorbeeld ecologische problemen. Hetzelfde geldt voor de talen, zeer 

specifiek voor Duits. Een groot deel van de studenten heeft dit opleidingsonderdeel nooit gevolgd in het secundair 

onderwijs. De commissie waardeert daarom de aandacht voor toepassingsgericht talenonderwijs, waarbij het 

accent meer op (communicatieve) vaardigheden dan op grammatica wordt gelegd. Spreekoefeningen, 

vergadertechnieken, presenteren en solliciteren komen hierbij aan bod. Voor de bepaling van de inhoud van de 

taalgerichteopleidingsonderdelen is aan bedrijven gevraagd wat op het vlak van talenbeheersing wordt verwacht. 

 

Talenkennis komt vooral tot uiting in de geïntegreerde proef (GPR) in het derde trajectjaar, waar de studenten 

een presentatie in een vreemde taal moeten geven. Tijdens het tweede trajectjaar wordt van studenten verwacht 

dat zij het verslag van een bedrijfsbezoek in het Frans afleveren. Bij het eindwerk hoort een Franse en Engelse 

abstract. Een toepassing op het opleidingsonderdeel Bedrijfskunde bestaat uit het maken van een bedrijfsplan of 

economische haalbaarheidsstudie voor het te realiseren project. De commissie meent dat met betrekking tot de 

maatschappelijke relevantie van de opleiding, die een van de doelstellingen is, explicieter aandacht mag worden 

besteed aan de problematiek van de automobielnijverheid in regionaal, landelijk en internationaal verband. 

Tijdens gesprekken met studenten en lectoren bleek dit nog niet voldoende aan bod te komen. 

 

Tot op heden is curriculumherziening een permanent proces. Zij gebeurt niet op formele wijze, maar wordt 

gestuurd vanuit de basis. De lectoren zelf doen inhoudelijke, onderwijskundige, structurele of innoverende 

voorstellen in de opleidingsraad. Vertegenwoordigers van de vakgroep Algemene vakken maken deel uit van de 

opleidingsraad, zodat daar de inkleuring van de opleidingsonderdelen kan worden opgevolgd. Dit gebeurt echter 

niet systematisch. De opleidingscoördinatoren toetsen de voorstellen van de opleidingsraad op hun haalbaarheid, 
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onder meer op het vlak van de omkadering. De departementale raad keurt de wijzigingen in het curriculum of het 

programma goed en het hogeschoolbestuur bekrachtigt dit jaarlijks. Aanpassingen aan het curriculum kunnen ook 

gebeuren door aanwijzingen vanuit het werkveld. 

 

De opleiding is zich bewust dat een grondige evaluatie van het programma zich opdringt. Tot nog toe was er, 

omwille van het beperkte aantal lectoren dat bij de opleiding betrokken is, niet direct behoefte aan een formeel 

mechanisme. De laatste jaren zijn echter enkele jongere lectoren in dienst getreden. Zij waren niet betrokken bij 

de genese van de competentiematrix. Een goede basis voor een programmahervorming kan de vergelijkende 

studie zijn die het vroegere opleidingshoofd in 2009 heeft gemaakt over de opleidingen van de andere Vlaamse 

professionele bacheloropleidingen Autotechnologie in Antwerpen en St.-Katelijne-Waver. Als besluit van de 

gesprekken die de commissie voerde kunnen een paar suggesties voor die evaluatie worden gedaan: onderzoek 

naar de balans van de ondersteunende en de technische opleidingsonderdelen; vakspecifieke inkleuring van de 

algemene opleidingsonderdelen, eventueel door vakspecifieke toepassingen te verhuizen naar algemene 

opleidingsonderdelen; integratie van basiskennis in de technische opleidingsonderdelen; de competentiematrix 

(nulmeting) evalueren in relatie tot de inhoud van de opleidingsonderdelen (bijvoorbeeld minder mechanisch 

tekenen, meer elektrisch tekenen, meer voertuigtechnische toepassingen binnen het opleidingsonderdeel 

Mechanica, enz.); onderzoek naar mogelijkheden om het programma modulair op te bouwen. Het is volgens de 

commissie wenselijk om studenten, alumni en werkveld hierbij intensief te betrekken. 

 

De internationale dimensie komt zeer beperkt, en volgens studenten te weinig, aan bod in het curriculum. Er 

werden voorbeelden aangehaald uit het opleidingsonderdeel Communicatie en humane vorming. Talenlectoren 

proberen de ogen van de studenten te openen voor de internationale context waarin ze later zullen fungeren. Op 

initiatief van de docent Frans wordt onderzocht of er samenwerking mogelijk is binnen het Euregio-project van de 

stad Kortrijk. Stimulering gebeurt ook via bedrijfsbezoeken aan Franstalige bedrijven. Soms nemen studenten zelf 

het initiatief om een studiereis naar het buitenland te doen, zoals in 2008-2009, toen een bedrijfsbezoek in 

Duitsland werd georganiseerd. De commissie stelt echter vast dat de internationale ‘mindset’ nog onvoldoende en 

te fragmentarisch in het programma aanwezig is. 

 

Studenten en kandidaat-studenten kunnen informatie over het programma terugvinden in de studiegids. Daarin 

zijn per opleidingsonderdeel de doelstellingen, de competenties met het beoogde niveau, de onderwijsvorm, de 

evaluatievorm en de eventuele begeleiding beschreven. 

 

De opleiding zorgt door middel van (instroom)begeleiding voor een effectieve aansluiting van het programma op 

de heterogene instroom van de studenten. In het kader van de flexibilisering en het leerkrediet komt de praktijk 

van individuele opleidingstrajecten of persoonlijke deeltrajecten (PDT) steeds meer voor. Er worden geen aparte 

afstudeerrichtingen georganiseerd. Derdejaarsstudenten kunnen een keuzeopleidingsonderdeel van drie 

studiepunten volgen uit een door de hogeschool voorgesteld pakket van opleidingsonderdelen uit andere 

opleidingen. Zij kunnen voor de invulling van dit keuzevak ook zelf een voorstel indienen. De keuzemogelijkheid 

komt in het derde jaar nog sterker aan bod in het eindwerk. Dit wordt geïllustreerd door de diverse behandelde 

onderwerpen. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie beveelt aan om de inkleuring van de algemene opleidingsonderdelen nog concreter te maken en 

vooral sneller in de opleiding vorm te geven. In het licht van een evaluatie en nog sterkere concretisering van de 

competentiematrix dienen het programma en de inhouden van de opleidingsondedelen op een structurele manier 

te worden onderzocht. Daarbij mag de opleiding een systematische bewaking van de competentieverdeling niet 

uit het oog verliezen. 

 

Het is wenselijk om inventief om te gaan met ‘internationalisation@home’ in het programma. 
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Het belang van algemeen vormende opleidingsonderdelen geënt op de opleiding, dient ruimer te worden erkend, 

ook door de lectoren van de technische opleidingsonderdelen. 

 

De opleiding dient bestaande initiatieven om interdisciplinariteit vorm te geven, te kaderen in een algemene visie 

op interdisciplinariteit, zodat een permanente aandacht hiervoor kan ontstaan. 

 

In overleg met de bedrijven dient te worden bepaald hoe het werkveld de praktijkgerichtheid van de opleiding 

wenst te zien ingevuld. 

 

 

 

Facet 2.2 Eisen professionele/academische gerichtheid van het programma 

 

Beoordelingscriteria: 

- Kennisontwikkeling door studenten vindt plaats via vakliteratuur, aan de beroeps- of kunstpraktijk ontleend 

studiemateriaal en via interactie met de beroepspraktijk, de kunstpraktijk en/of (toegepast) onderzoek. 

- Het programma heeft aantoonbare verbanden met actuele ontwikkelingen in het vakgebied/de discipline. 

- Het programma waarborgt de ontwikkeling van beroeps- of artistieke vaardigheden en heeft aantoonbare 

verbanden met de actuele beroepspraktijk. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

Op hogeschoolniveau is kennisvalorisatie een belangrijke strategische doelstelling. De commissie kreeg van de 

directie toelichting over de rol die de hogeschool in deze wil opnemen. Kennisvalorisatie betekent volgens die 

hogeschoolvisie winst voor de opleiding. Kennis wordt vertaald in praktische toepassingen, waardoor de 

praktijkgerichtheid van de opleiding wordt versterkt, de programmainhouden up-to-date worden gehouden en de 

verwevenheid van de opleiding met het werkveld wordt bewerkstelligd. De lectoren kunnen bovendien hun eigen 

expertise uitbouwen en studenten worden uitgedaagd om bij te dragen tot nieuwe praktijkgerichte kennis. Op die 

manier ontwikkelen ze vaardigheden en attitudes, enerzijds met het oog op hun later functioneren en anderzijds 

in het perspectief van levenslang leren. Bovendien wil de hogeschool hiermee aansluiting zoeken bij het 

onderzoek aan de universiteiten. Meer bepaald heeft de Associatie K.U.Leuven de bedoeling om op die manier 

kenniscirculatie tussen masteropleidingen en professionele bacheloropleidingen te organiseren. Er wordt ook 

onmiddellijk een link gelegd naar onderwijsvernieuwing doordat studenten nauw worden betrokken bij het proces 

van kennisontwikkeling en technologische innovatie in de betrokken discipline. De commissie kon kennismaken 

met de manier waarop de opleiding kennisvalorisatie concretiseert.  

 

Lectoren van de opleiding Autotechnologie hebben een expertisecentrum ‘Netwerken in voertuigen' opgericht. De 

daar ontwikkelde expertise heeft ondertussen geleid tot een service aan bedrijven op verschillende vlakken: 

opleiding, advies en gebruik van apparatuur. Het bereikte doelpubliek bestaat uit diagnosetechnici, technische 

trainers en productontwikkelaars. In de periode 2003-2007 werden 17 posthogeschoolopleidingen georganiseerd 

met netwerken in personenwagens, trucks en bussen als onderwerpen. Verder werd specifieke software 

ontwikkeld om de communicatie in CANnetwerken van voertuigen te lezen en te begrijpen. De commissie kreeg 

een demonstratie van die CANbusVisualisator. Er werden verschillende binnen- en buitenlandse seminaries en 

workshops georganiseerd, docenten gaven voordrachten tijdens of namen deel aan bijscholingsactiviteiten van 

binnen- en buitenlandse instellingen. Het expertisecentrum ‘Netwerken in voertuigen’ van de KATHO werd vanaf 

2008 door de provincie West-Vlaanderen erkend als ‘Laagdrempelige expertise- en dienstverleningscentrum’ 

(LED). LED’s werden opgericht ter ondersteuning van het regionale KMO-werkveldweefsel en ter bevordering van 

de maatschappelijke doelmatigheid van het hoger onderwijs in West-Vlaanderen. Dit project loopt over een 

periode van minimaal drie jaar. Het eerste jaar ondersteunt de provincie dit met een omkadering van 0,5 VTE. 
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De middelen voor projectmatig wetenschappelijk onderzoek van de Vlaamse Overheid worden aangewend voor 

het instandhouden van de expertisecentra, ook die van andere opleidingen. Technologietransfer wordt verder 

gestimuleerd door projecten van maatschappelijke dienstverlening die ontstaan binnen of buiten de actieradius 

van de expertisecentra.  

 

De commissie meent dat de continuïteit van het toegepast wetenschappelijk onderzoek kan worden verzekerd 

door het bepalen van speerpunten. Volgens de opleiding is op dit vlak een groeiproces bezig, mede afhankelijk 

van een aantal jonge lectoren. Nieuwe onderzoeksdomeinen zoals landbouwvoertuigen (een regionale 

opportuniteit), alternatieve brandstoffen en hybride aandrijvingen worden geëxploreerd. Aan invoerders is 

gevraagd om een de meer globale doelstellingen van de opleiding gepubliceerd voertuig ter beschikking te 

stellen, maar deze zijn voorzichtig omwille van veiligheid en het dragen van verantwoordelijkheid bij eventuele 

ongevallen. Het overleg met de opleiding Elektrotechniek is in elk geval bezig. Volgens de commissie zou het 

goed zijn dergelijke initiatieven te kaderen in de doelstellingen van de opleiding en daaraan bepaalde 

(onderzoeks)competenties te koppelen voor zover die het niveau van de professionele bacheloropleiding niet 

overschrijden.  

 

Toegepast wetenschappelijk onderzoek en expertisecentra staan niet buiten de opleiding maar vormen de basis 

om het opleidingsaanbod te doen aansluiten bij recente (internationale) ontwikkelingen in het vakgebied en in de 

beroepspraktijk. Netwerken komen aan bod in theorielessen, in labozittingen (een zevental testwagens is 

uitgerust met één of meerdere netwerken), in het geïntegreerde projectwerk en in eindwerken. In academiejaar 

2008-2009 is een lab Elektronica opgestart waar studenten microprocessoren leren programmeren. De aspecten 

datalogging, data-acquisitie en dataprocessing worden in de opleiding geïntegreerd door gebruik te maken van 

specifieke apparatuur tijdens de labo's. Soms wordt materiaal dat ontwikkeld is in een GPR-project gebruikt in 

een cursus. Het onderwerp ‘hybride aandrijvingen’ vindt zijn plaats in het opleidingsonderdeel Voertuigtechniek. 

Het thema ‘start-stopsystemen’ zit nog niet in het curriculum maar de cursusontwikkeling hieromtrent is gestart.  

 

De studenten worden bovendien zeer nauw betrokken bij het toegepast onderzoek via laboproeven, projectwerk 

en eindwerken, die eveneens een bijdrage leveren aan de professionele gerichtheid van het programma. Naast 

vakdeskundigheid worden ook de sociale, communicatieve en managementvaardigheden getraind. Studenten die 

niet rechtstreeks betrokken zijn bij dergelijke eindwerken of projecten krijgen via de presentaties van collega-

studenten informatie hierover, zodat zij ook participeren aan de kennisvorming. 

 

Een aantal onderzoeksprojecten worden gekenmerkt door een interdisciplinaire aanpak. Daarbij worden zowel 

opleidingen van het eigen departement (Mechanische ontwerp- en productietechnologie, Elektrotechniek, 

Elektronica-ICT) als van andere departementen (departement Handels- en Bedrijfswetenschappen, opleiding 

Eventmanagement) betrokken. Voor de samenwerking met de opleiding Mechanische ontwerp- en 

productietechnologie voor de design van een racewagen in het kader van het internationale project 

‘Ecomaratonontwikkeling’, wordt actief gezocht naar sponsormiddelen uit de bedrijfswereld. Om die 

interdisciplinariteit te verankeren zou hierrond volgens de commissie een visie dienen te worden ontwikkeld.  

 

Het laatste semester van de opleiding wordt volledig ingevuld door de geÏntegreerde proef (GPR), het eindwerk 

en de stage. Die periode is volledig voorbehouden voor het opdoen van werkveldervaring.  

 

In het GPR (geïntegreerd project; tien studiepunten) wordt gedurende zes weken in groepjes van vijf à zes 

personen samengewerkt aan één gezamenlijke opdracht. Dit kan een realisatie zijn van een technologisch project 

dat ofwel door een bedrijf of door het departement zelf is opgedragen, of dat door een student is voorgesteld. In 

dit opleidingsonderdeel komen de verschillende aspecten van zowel technologie, communicatie als bedrijfskunde 

in één project aan bod. Het is bij uitstek een vorm van zelfsturend ervaringsgericht onderwijs, weliswaar gecoacht 

door een docent, die volledig past binnen het competentiegericht onderwijs.  

 

De eindwerkperiode duurt zes weken. Er wordt zoveel mogelijk naar gestreefd om een eindwerk te maken in 

samenwerking met bedrijven. De stage van vijf weken die daarop volgt, vindt vanzelfsprekend altijd fulltime in 

bedrijven zelf plaats. Tijdens het gesprek met de bedrijven vernam de commissie dat de stage een goede 
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gelegenheid is om een tekort aan praktische vaardigheden zoals mechanisch meten of bepaalde 

herstelvaardigheden bij te spijkeren. De reële bedrijfscontext confronteert de studenten met bepaalde attitudes 

waar nog verder aan kan worden gewerkt, zoals samenwerken met verschillende types van werknemers, 

afspraken nakomen en werken onder tijdsdruk. 

 

De commissie stelde vast dat GPR, eindwerk en stage goed georganiseerd zijn. De informatie over de inhoud, de 

keuze van de onderwerpen, het verloop van eindwerk en stage, de tussentijdse verslaggeving, de begeleiding en 

de evaluatie worden tijdig mondeling en via documenten op Toledo aan de studenten bekend gemaakt. De 

onderwerpen worden aangebracht door bedrijven of door de studenten zelf. De onderwerpen worden gescreend 

door de stagementoren van de opleiding en goedgekeurd door de opleidingsraad. Jaarlijks worden een tiental 

eindwerken uitgevoerd in het kader van onderzoeksopdrachten of opdrachten van maatschappelijke 

dienstverlening. Hierdoor wordt de integratie van toegepast onderzoek en onderwijs verder bewerkstelligd. 

Studenten die een internationaal uitwisselingsprogramma uitvoeren, kunnen hun stage-/eindwerkopdracht in het 

buitenland uitvoeren, wat zelden voorkomt. 

 

Het kwam de commissie wat eigenaardig over dat de stage volgt op het eindwerk. Dit heeft echter te maken met 

het feit dat stage en eindwerk niet noodzakelijk moeten worden gecombineerd. Een stage wordt meestal 

uitgevoerd in een herstellingswerkplaats. Dit heeft zijn voor- en nadelen. Het voordeel is dat de afgestudeerde 

telkens zal worden geconfronteerd met de verkoper en de herstellingswerkplaats, in welke functie hij ook 

terechtkomt (invoerder, dealer, automobielinspectie, enz). In de herstellingswerkplaats wordt de student ook 

geconfronteerd met erg praktische vaardigheden. Het nadeel is dat de uit te voeren opdrachten niet rijk en 

gediversifieerd genoeg zijn om aan te sluiten bij de vorming van de professionele bachelor. Voor de student is de 

korte periode van zes weken voor het maken van het eindwerk bovendien een handicap. Studenten kiezen er 

daarom steeds meer voor om stage en eindwerk te koppelen. Door recente schaalvergrotingen in de sector (vele 

garages fusioneren en krijgen een hoofdzetel en filialen), wordt het mogelijk voor het werkveld mogelijk 

uitdagender en gevarieerder opdrachten uit te schrijven.  

 

De commissie vernam dat de opleiding zich op een kantelmoment bevindt om stage en eindwerk te heroriënteren. 

Een van de denkpistes is stage en eindwerk nauwer te integreren. Het werkveld maakte de bedenking dat de 

stage te laat komt. De opleiding onderzoekt daarom de piste om studenten vroeger intensief kennis te laten 

maken met het werkveld door het inlassen van een korte oriënterende stage of snuffelstage in het tweede of zelfs 

in het eerste jaar. Dit biedt volgens de commissie bovendien de mogelijkheid om studenten vlugger en bewuster 

te laten kiezen in welke niche van de sector zij het eindwerk aan het einde van de studie zullen maken en welke 

richting hun uiteindelijke tewerkstellingskeuze zal uitgaan. De opleiding kaartte het probleem van het vinden van 

geschikte stageplaatsen aan. Soms is de student gedwongen om ver buiten de regio te gaan, met de nodige 

verplaatsingsproblemen tot gevolg. De commissie vindt dit een problematiek die best zou worden besproken met 

alle opleidingen Autotechnologie in Vlaanderen. 

 

Ook tijdens bedrijfs- en beursbezoeken in binnen- en buitenland wordt kennis gemaakt met de reële industriële 

activiteiten en de nieuwste technologische ontwikkelingen.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 
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Facet 2.3 Samenhang van het programma 

 

Beoordelingscriterium: 

- Studenten volgen een inhoudelijk samenhangend opleidingsprogramma. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De sequentiële opbouw en coherentie van het programma bevorderen de geleidelijke ontwikkeling van het 

leerproces van de student van sturing door docenten, via begeleide sturing naar zelfsturing. In het eerste 

programmajaar wordt vooral gestart met de theoretische (zoals Wiskunde, Fysica, Chemie) en technologische 

(zoals Elektriciteit, Mechanica) basisopleidingsonderdelen. Er wordt ook reeds begonnen met de 

opleidingsonderdelen Voertuigtechniek en Voertuigelektriciteit. De theoretische basisopleidingsonderdelen 

worden meestal aangevuld met labo’s waar de theorie wordt gedemonstreerd op kleinschalige proefopstellingen. 

In het tweede programmajaar worden de theoretisch-technologische opleidingsonderdelen verder uitgediept, 

maar wordt het aandeel van meer geëvolueerde labotoepassingen groter en ook intensiever. Ook meer 

gespecialiseerde opleidingsonderdelen (zoals Toegepaste mechanica) worden georganiseerd. De 

opleidingsonderdelen Elektronica en Voertuigelektronica worden ook in tweede programmajaar ingevoerd. 

 

Het derde programmajaar bestaat uit twee delen van elk dertig studiepunten. In het eerste semester zijn met 

uitzondering van Bedrijfskunde en Humane vorming alle technologische opleidingsonderdelen op gespecialiseerd 

niveau. Deze opleidingsonderdelen bouwen verder op de opleidingsonderdelen van het tweede programmajaar 

en hebben een hogere specialisatiegraad. De nadruk wordt vooral gelegd op voertuigtechniek en –elektronica. 

Niettegenstaande de diepgang wordt de praktische bruikbaarheid uitvoerig toegepast in de labo’s. De labo-

oefeningen zijn dan ook meer gericht op de uitbouw van de deskundigheid van de studenten met toepassingen 

op reële simulaties of casussen. Naast de sector van de personenwagens worden in de technische 

opleidingsonderdelen items behandeld uit andere sectoren, zoals trucks, bussen en landbouwvoertuigen en –

machines. 

 

In het tweede semester van het derde programmajaar worden geen lessen meer gegeven en moeten de 

studenten opdrachten uitvoeren in het kader van de geïntegreerde proef en van het eindwerk. De opleiding 

eindigt met een stage van vijf weken. 

 

De studenten hadden geen problemen met de volgtijdelijkheid. Soms kan het gebeuren dat in het tweede jaar 

tijdens een labozitting een bepaald theoretisch onderwerp aan bod komt dat nog niet is behandeld in theoretische 

opleidingsonderdelen. Dit is eerder zeldzaam en levert geen noemenswaardige problemen op. De studenten 

zagen sterk het nut in van de ondersteunende opleidingsonderdelen in het eerste en gedeeltelijk in het tweede 

jaar. De keuzemogelijkheid in het derde jaar om zich via geïntegreerde proef en eindwerk in te werken in een 

bepaalde niche van de automobielsector, werd erg gewaardeerd, vooral dan de mate van zelfstandigheid die de 

studenten kregen bij de onderwerpskeuze en de uitwerking ervan. Toch voelden de studenten de behoefte om 

hierop beter te worden voorbereid in eerste en tweede jaar. 

 

Er is een goede balans tussen de technische opleidingsonderdelen, de wetenschappelijk-ondersteunende 

opleidingsonderdelen en de opleidingsonderdelen die betrekking hebben op communicatie, management en 

persoonlijke vorming. Het belang van deze laatste wordt nog eens onderstreept door het aanbieden van een vrij 

te kiezen opleidingsonderdeel van drie studiepunten in het derde jaar, buiten het beroepenveld van de opleiding. 

Tot de keuzemogelijkheden behoren opleidingsonderdelen over onder meer Photoshop, reanimatietechnieken, 

economie of handel, management, informatietechnologie, didactiek, filosofie of taal. De studenten waren erg 

tevreden over die verruimende optiemogelijkheid, waardoor zij de gelegenheid kregen om een andere opleiding te 

leren kennen. Ze merkten wel op dat informatie over en vooral de organisatie van de keuzemogelijkheid beter 

kan. Zo zijn sommige populaire keuzeopleidingsonderdelen snel volgeboekt.  
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De commissie oordeelt dat het programma een coherent en logisch doch, met uitzondering van de 

interdisciplinaire keuzeopleidingsonderdelen, eerder traditioneel geheel is. Ze mist expliciete structurering met 

een duidelijke graduele opbouw van kennis-, vaardigheids- en attitudelijnen door de opleiding heen. Zij meent dat 

zich bij een evaluatie van de competentiematrix de opportuniteit voordoet om dit uit te tekenen. Daardoor kan de 

borging van de samenhang beter worden verzekerd. 

 

Er zijn geen afspraken gemaakt voor aansluiting van het programma op analoge opleidingen aan andere 

instellingen. Wel is vastgesteld dat het driepuntenkeuzeopleidingsonderdeel Informatietechnologie kan leiden tot 

een vrijstelling in een schakelprogramma naar een masteropleiding. Het driepuntenkeuzeopleidingsonderdeel 

Didactische competentie algemeen kan dan weer leiden tot een vrijstelling voor de Specifieke lerarenopleiding 

voor studenten die onderwijsbevoegdheid willen verwerven.  

 

Flexibele leertrajecten kunnen conform het decreet worden aangeboden door het erkennen van EVK en/of EVC. 

De procedure voor toewijzing is vastgelegd in het onderwijs- en examenreglement dat voor heel de KATHO geldt. 

EVC is tot hiertoe in het reguliere dagonderwijs nog niet voorgekomen. EVK komt regelmatig voor bij studenten 

die reeds credits hebben gehaald in een andere opleiding en/of onderwijsinstelling of bij studenten die voor een 

programmajaar niet volledig zijn geslaagd. In dat geval kan een studietraject worden opgesteld dat bestaat uit een 

combinatie van opleidingsonderdelen uit verschillende programmajaren. Daarbij wordt echter rekening gehouden 

met de volgtijdelijkheid. Zo kan een student maar aan het eindwerk beginnen als hij volledig is ingeschreven in 

het derde jaar, dit om de kwaliteit van het eindwerk waarvoor toch een sterke inzet wordt gevraagd, niet in gevaar 

te brengen. 

 

Ook het examen- en/of creditcontract is mogelijk waarbij de student zelf bepaalt welke opleidingsonderdelen hij 

kiest.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De opleiding dient de mogelijkheid en/of wenselijkheid te onderzoeken om een afstudeerrichting 

Trucks/landbouwvoertuigen aan te bieden. 

 

 

 

Facet 2.4 Studieomvang 

 

Beoordelingscriterium: 

- De opleiding voldoet aan de formele eisen met betrekking tot de studieomvang, bachelor: tenminste 180 

studiepunten. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: OK  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De opleiding bestaat uit drie studiejaren van elk zestig studiepunten. In totaal wordt dus een 

opleidingsprogramma georganiseerd van 180 studiepunten. Hiermee voldoet de opleiding aan de formele eisen 

met betrekking tot de minimale studieomvang van een professionele bachelor. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 
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Facet 2.5 Studielast 

 

Beoordelingscriteria: 

- De werkelijke studietijd wordt getoetst en sluit aan bij de normen vastgesteld krachtens decreet. 

- Het programma is studeerbaar doordat factoren, die betrekking hebben op dat programma en die de 

studievoortgang belemmeren zoveel mogelijk worden weggenomen. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

Studielastmetingen maken deel uit van het door de hogeschool centraal gevoerde meetbeleid. Uit de metingen 

aan het einde van het academiejaar 2006-2007 en in de eerste helft van academiejaar 2007-2008 blijkt voor het 

tweede trajectjaar een discrepantie tussen de begrote en de gemeten studietijd. Voor het eerste jaar benadert de 

gemeten studietijd (1493 uren) de decretale benedengrens van 1500 uren. Het tweede jaar scoort met een totaal 

van 989 uren ver beneden de decretale minimumgrens. In het derde jaar ligt de gemeten studietijd van 1573 uren 

binnen de decretale vork van 1500-1800 uren. Wanneer men de verdeling over de verschillende 

onderwijsactiviteiten beschouwt, dan komt men tot de conclusie dat een eerste groep van onderwijsactiviteiten 

boven de norm van 25 à dertig uren per studiepunt komen, terwijl een tweede groep binnen deze vork en een 

derde, grote groep onder de minimumgrens scoren. Opvallend is dat voor de opleidingsonderdelen waar de 

meeste zelfstandigheid van studenten wordt gevraagd, de verhouding tussen de reële en de begrote studietijd 

evenwichtiger is. Zo berekende de opleiding dat voor de geïntegreerde proef de studenten gemiddeld 25,5 uren 

besteden per studiepunt, wat net boven het minimum is van 25 uren studielast per studiepunt. Voor het 

eindwerk/stage is het resultaat 30,3 uren studielast per studiepunt, wat net boven het maximum van dertig uren 

ligt. De opleiding leert hieruit dat motivatie en de mate waarin studenten worden geactiveerd om zelfstandig 

informatie op te zoeken en te verwerken, een goede invloed heeft op de studie-ijver. 

 

De hogeschool en de opleiding hebben deze situatie geanalyseerd en vastgesteld dat de toegepaste methode 

van paarsgewijze vergelijking met ijkvakken faalde. Er treden teveel herinneringsfouten bij de respondenten op. 

Bovendien was het aantal respondenten te klein om valide resultaten te hebben. De problematiek werd op 

associatieniveau aangepakt en resulteerde in een nieuw meetinstrument, namelijk het METIS-systeem, dat is 

gebaseerd op het schatten van de studietijd achteraf. Hoewel het probleem reeds langer bekend was, heeft een 

nieuwe meting pas plaats in januari 2010, direct na de eerste zittijd in plaats van na het tweede semester. Er zijn 

wel al resultaten bekend van metingen volgens het nieuwe systeem in de opleidingen Mechanische ontwerp- en 

productietechnologie, Elektrotechniek en Elektronica-ICT. De resultaten blijken meer valide en beter 

interpreteerbaar te zijn. De eerste metingen met de nieuwe instrumenten wijzen op voor een aantal opleidingen 

een gemiddelde studielast van 1400 uren, waardoor de gemeten en begrote studietijd beter aansluiten. Toch 

geeft de opleiding toe dat studeren ‘seizoensarbeid’ is, studeren gebeurt met andere woorden vooral naar 

aanleiding van examens.  

 

De studenten zelf ervoeren de studielast niet als een probleem, maar het viel de commissie op dat zij ook niet op 

de hoogte waren van welke studietijd zij verwacht werden te spenderen aan een bepaald opleidingsonderdeel. 

 

De nieuwe meetsystemen hebben in vergelijking met de oude methoden het voordeel dat sneller op de bal wordt 

gespeeld, maar het aantal bevragingen zal wel verhogen. Om de inspanningen van de studenten hierbij te helpen 

beheersen zal de studielastmeting in de toekomst via centraal aangeleverde software gebeuren. De 

implementatie van die nieuwe meetsystemen in de Associatie K.U.Leuven zal het ook mogelijk maken aan 

benchmarking te doen met andere opleidingen in andere hogescholen.  

 

Niettegenstaande de nieuwe instrumenten merkelijk beter werken, merkten de verantwoordelijken voor de 

metingen op dat geen enkel meetsysteem sluitend is. Tijdens de gesprekken bleek dat de opleiding de ernst van 

het probleem inziet. Voor een aantal opleidingsonderdelen werden reeds curriculumaanpassingen doorgevoerd, 
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zo onder meer voor het opleidingsonderdeel Voertuigtechniek in het tweede jaar, dat slechts 34% van de 

minimale grens van 25 studiebelastingsuren haalde. Hier gold wel als aanneembare verontschuldiging dat de 

docent tijdens het betrokken academiejaar lange tijd afwezig was wegens ziekte. Tijdens de bespreking op de 

opleidingsraad werd ook afgesproken dat de lectoren meer activerende werkvormen zouden inzetten. De 

commissie meent dat het niet mag blijven tot incidentele aanpassingen aan het programma. Er dienen dringend 

structurele maatregelen te worden genomen. 

 

De commissie kon vaststellen dat de opleiding zich terdege bewust is van een aantal studiebelemmerende 

factoren: het laattijdige doorgeven van afwezigheden van lectoren, wat vaak een probleem is voor studenten met 

een individueel studietraject; het gebrek aan een rustige werkplaats voor studenten in de onmiddellijke nabijheid 

van de leslokalen of labo's; de (negatieve) studiementaliteit van sommige studenten en de weerslag ervan op de 

klasgroepen; de moeilijkheden bij de opstelling van het uurrooster en het lokalenrooster (lokalen niet steeds 

aangepast aan de omvang van de groep). Hiertegenover staan een aantal studiebevorderende factoren: de 

begeleiding van studenten door een ombudsman; de inspraak van studenten bij het opstellen van het 

examenrooster en tijdige bekendmaking ervan; de afspraken tussen lectoren met betrekking tot het spreiden van 

opdrachten; de beschikbaarheid van informatie op het elektronische leerplatform Toledo; de leerstijlscreening; de 

instaptoets wiskunde; de beschikbaarheid van lectoren voor het stellen van vragen na de lessen; de monitoraten.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie adviseert om de resultaten van de nieuwe studietijdmetingen nauwkeurig op te volgen. Zij meent 

dat, indien de bestaande trend wordt bevestigd, dringend structurele maatregelen dienen te worden genomen in 

functie van een evenwichtigere correlatie tussen begrote en reële studietijd.  

 

Studenten moeten bij de aanvang van een nieuw opleidingsonderdeel worden gewezen op de studielast die 

daarvoor nodig is. 

 

 

 

Facet 2.6 Afstemming tussen vormgeving en inhoud 

 

Beoordelingscriteria: 

- Het didactisch concept is in lijn met de doelstellingen. 

- De werkvormen sluiten aan bij het didactisch concept. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De commissie stelt vast dat de opleiding aandacht heeft voor de didactische vormgeving in functie van 

competentiegericht onderwijs, onder meer door het toepassen van activerende werkmethodes en de geleidelijke 

evolutie van docentgeleide sturing naar zelfsturing. De studie- en informatiedocumenten vermelden per 

opleidingsonderdeel de gebruikte werkvormen. De commissie stelt daarbij een grote diversiteit vast en een 

oordeelkundige keuze in functie van de te bereiken competenties. Hoorcolleges en oefeningen zijn de meest 

voorkomende werkvorm. Uit gesprekken met studenten blijkt dat ook minder traditionele werkvormen worden 

ingezet. Zo komen in de opleidingsonderdelen ‘taal’ regelmatig rollenspelen, simulatiespelen of presentaties voor. 

Hoorcolleges worden indien mogelijk verrijkt met interactieve elementen zoals leergesprek of groepsoefeningen. 

Dit is mogelijk omdat het aantal studenten in de theoriecursussen beperkt wordt tot maximaal veertig. Voor labo's 

geldt dat maximum twintig studenten kunnen deelnemen. Soms wordt gevraagd om labosessies zelfstandig voor 

te bereiden. Om na te gaan of de voorbereiding voldoende grondig is gebeurd, wordt vooraf een kleine test 
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afgenomen. Meestal is het echter onmogelijk om de labo-oefening uit te voeren als de student zich niet heeft 

voorbereid.  

 

Naar aanleiding van de vorige visitatie (2004) is een studie ‘zelfsturing in de opleiding Autotechnologie: inventaris 

en opvolging’ opgezet. Deze studie is nog niet afgerond, maar bevat een aantal interessante elementen. In deze 

studie worden de begrippen ‘zelf werken’, ‘zelfstandig werken’, ‘zelfstandig leren’ en ‘zelfsturend leren’ 

omschreven. Daarnaast wordt een zelfsturingsmatrix voorgesteld. Deze matrix maakt het mogelijk om op een 

overzichtelijke wijze de verschillende niveaus van zelfsturing, over de drie programmajaren heen, in kaart te 

brengen. Bij aanvang van de studie zijn de studenten nog niet vertrouwd met zelfsturing en moeten ze daar 

geleidelijk aan in begeleid worden. De gebruikte werkvormen zijn aanvankelijk dan ook voor een groot deel 

traditioneel. Naarmate de studenten vorderen, wordt een groter beroep gedaan op zelfstandig werk in de labo’s, 

het geïntegreerde project, de stage en het eindwerk. Een interessant initiatief van de opleiding is de ontwikkeling 

van vormen van Begeleid Zelfstandig Leren (BZL) met behulp van het elektronische leerplatform.  

 

Volgens de studenten beheersen de meeste lectoren de verschillende werkvormen in voldoende mate. Natuurlijk 

worden stijlverschillen tussen de docenten gesignaleerd. Die diversiteit is volgens de studenten een positief 

gegeven. Vanaf het tweede jaar wordt meer nadruk gelegd op het werken in groep, zelfstandig werk en 

projectwerk. In deze werkvormen is aandacht voor vergaderen, presenteren, werkverdeling en rollenspel aan bod. 

Projectonderwijs is, volgens de lectoren, aanvankelijk ingevoerd als onderwijsinnovatieproject, maar wordt 

ondertussen zeker in het derde jaar als standaardwerkvorm gehanteerd. Hiermee beoogt de opleiding de muren 

tussen opleidingsonderdelen en zelfs disciplines te slopen en beter aan te sluiten bij reële werksituaties. Deze 

werkwijze vraagt in het begin van studenten een zware aanpassing.  

 

Voor de didactische ondersteuning kunnen de lectoren een beroep doen op de onderwijscoach van het 

departement en van het Impulscentrum voor Onderwijsvernieuwing van de hogeschool. Hier worden nieuwe 

onderwijsontwikkelingen voor de hele hogeschool geïntroduceerd en krijgen de lectoren de kans om 

onderwijservaringen te delen met collega's. Dit gebeurt tijdens bijscholingen over bijvoorbeeld projectwerking, met 

inbegrip van nieuwe evaluatievormen zoals ‘peer’-assessment; over gebruik van de digitale leeromgeving Toledo; 

over permanente evaluatie en gebruik van portfolio; over zelfgestuurde open labo’s als werkvorm; over nieuwe 

methodes en werkvormen in het talenonderwijs.  

 

De commissie onderzocht ook de kwaliteit van de onderwijsleermiddelen. Het cursusmateriaal is van voldoende 

hoog niveau en is actueel. Uit het gesprek met de verantwoordelijke van de kopiedienst bleek dat lectoren veel 

werk maken van cursussen en ze regelmatig herwerken. Elk jaar worden de cursussen sowieso vernieuwd. Een 

cursus bevat een inhoudstafel en een samenvatting, evenals het studie- en informatiedocument (SID) met de 

doelstellingen, de begin- en eindcompetenties, de gebruikte werkvormen en de evaluatievormen. Lay-out en 

paginanummering zijn in orde en de cursussen bevatten in de meeste gevallen een referentielijst met 

bronnenmateriaal. Volgens de studenten is het cursusmateriaal tijdig ter beschikking. De aanmaak van het 

cursusmateriaal wordt ondersteund door documenten en sjablonen van het Impulscentrum voor 

Onderwijsvernieuwing. Verder kunnen lectoren gebruik maken van een checklist voor schriftelijk cursusmateriaal, 

een handleiding voor het ontwikkelen van zelfstudiepakketten, een document met niveaubeschrijvingen voor 

kwalitatieve onderwijsmiddelen, een handleiding voor het opmaken van de studie- en informatiedocumenten en 

een handleiding voor het werken met het gemeenschappelijk cursussjabloon van de hogeschool. De 

auteursrechten van het cursusmateriaal is bij contract geregeld met een exploitatierecht voor de hogeschool 

binnen het kader van de opleiding. Voor het ontwikkelen en gebruiken van multimediale onderwijsmiddelen 

kunnen de lectoren een beroep doen op de multimediacel van de hogeschool, die onderdeel is van het 

Impulscentrum voor Onderwijsvernieuwing. Daar staan ook apparatuur en ondersteuning door technische 

medewerkers ter beschikking voor het vervaardigen van multimediaal studie- en demonstratiemateriaal.  

 

Ter ondersteuning van het onderwijs kan ook gebruik worden gemaakt van het elektronische leerplatform Toledo. 

Het wordt vooral gebruikt voor de organisatie van onderwijsactiviteiten (lesroosters, exameninformatie, 

mededelingen, posten van verslagen of indienen van taken) of voor het ter beschikking stellen van 

cursusmateriaal of oefeningen in digitale vorm (simulaties via fimpjes, schema's, demonstraties, enz.). De wijze 
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waarop de elektronische leeromgeving wordt gebruikt is erg afhankelijk van lector tot lector. Studenten weten 

welke lectoren er gebruik van maken en welke niet. Zo wordt op een oordeelkundige manier gebruik gemaakt van 

de elektronische leeromgeving in het kader van Begeleid Zelfstandig Leren met betrekking tot het lab 

Voertuigtechniek (voorbereiding van oefeningen) en in het kader van de geïntegreerde proef: studenten van 

dezelfde groep zetten hun documenten, agenda en vorderingen op een eigen leerweb. De andere groepsleden, 

de lector en eventueel het bedrijf kunnen de ‘leerwebs’ van de verschillende studenten raadplegen. De 

mogelijkheid bestaat ook om elkaar te beoordelen op die manier. De commissie meent dat, ondanks de goede 

initiatieven rond het inzetten van de elektronische leeromgeving, een beleidsvisie zou moeten worden ontwikkeld 

met afspraken over het gebruik ervan.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 

 

 

 

Facet 2.7 Beoordeling en toetsing 

 

Beoordelingscriterium: 

- Door de beoordelingen, toetsingen en examens wordt adequaat en voor studenten inzichtelijk getoetst of de 

studenten de leerdoelen van (onderdelen van) het programma hebben gerealiseerd. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De commissie stelde vast dat de procedures voor de organisatie van toetsen en examens in overeenstemming 

zijn met de decretale vereisten. Zij zijn beschreven in het hogeschoolbrede onderwijs- en examenreglement 

(OER), dat als onderdeel van een informatiebundel aan de studenten wordt overhandigd bij aanvang van het 

academiejaar en op Toledo permanent raadpleegbaar is. Er worden drie examenzittijden georganiseerd: één na 

de kerstvakantie, één vlak voor het zomerreces en één tweede zittijd aan het einde van het academiejaar. De 

examenperiodes nemen twee à drie weken in beslag en worden voorafgegaan door een week blokperiode. Voor 

sommige opleidingsonderdelen (labo's, oefensessies en opleidingsonderdelen ‘taal’) geldt een permanente 

evaluatie. De wijze van evalueren is eveneens opgenomen in de studie- en informatiedocumenten per 

opleidingsonderdeel, Voor de permanente evaluatie worden de vorderingen of evoluties van de student 

bijgehouden in een portfolio. De commissie kon enkele portfolio's inkijken van studenten met een persoonlijk 

deeltraject, van stage en eindwerk, van labo's en van Erasmusstudenten. De lay-out en vormgeving is uniform en 

draagt bij tot de herkenbaarheid. Voor het GPR en projectwerk in het algemeen wordt proces- en 

productevaluatie toegepast.  

 

In het derde studiejaar (de laatste zestig studiepunten van het modeltraject) worden tijdens de eerste 

examenperiode (na de kerstvakantie en voorafgegaan door een blokperiode) alle examens afgenomen. Het 

tweede semester is volledig voorzien voor geïntegreerd projectwerk (GPR) en voor de stage en het afwerken van 

het eindwerk. Het GPR wordt permanent geëvalueerd en aan het einde van de GPR-periode is een 

evaluatieweek voorzien. In de tweede examenperiode (eind juni) is er enkel nog de eindwerkverdediging voor een 

jury bestaande uit externe en interne leden. 

 

De commissie kon een aantal examens inkijken en stelde vast dat de schriftelijke examenvragen voldoen aan de 

eisen van gerichtheid van de evaluatie op de realisatie van de leerdoelen. De moeilijkheidsgraad stemt overeen 

met het niveau en de inhoud van de cursussen. Via praktijkgerichte vraagstellingen wordt getoetst of studenten 

de leerstof kunnen kaderen in de context van een probleem op de werkvloer. Toetsing van competenties gebeurt 
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vooral tijdens labo's en meer expliciet ook naar aanleiding van projectwerk, stage en eindwerk. ‘Peer’-assessment 

wordt toegepast bij projectwerk en voor opleidingsonderdelen ‘taal’. Voor ‘peer’-assessment zijn de criteria op 

voorhand bepaald. Voor dit type van evaluatie beschikken de lectoren over een handleiding. 

 

De studenten zijn op de hoogte van de evaluatievormen en van de beoordelingscriteria. Hoewel de lectoren er 

niet van overtuigd waren dat de studenten een verband leggen tussen de competenties die op de opleidingsfiches 

worden vermeld en de leerstof, vertelden studenten dat zij hiervan bij de voorbereiding van de examens gebruik 

maken om zicht te krijgen op wat van hen wordt verwacht tijdens het examen. Op vraag van de studenten wordt 

zoveel mogelijk een puntenverdeling aangeduid op het examenblad. Voor sommige opleidingsonderdelen staan 

voorbeeldexamens op Toledo. Het examenrooster wordt minstens één maand voor de examenperiode bekend 

gemaakt via Toledo. Studenten kunnen vooraf inspraak hebben via de studentenraad, maar daar wordt volgens 

de studenten Autotechnologie niet veel gebruik van gemaakt. Meestal worden wensen voor het examenrooster 

besproken met de betrokken lectoren. Er wordt een contactsessie voor feedback georganiseerd na de 

examenperiode. Daar kunnen de studenten ook de examens inzien. De contactsessie grijpt plaats buiten de 

lesmomenten. Van de studenten wordt wel verwacht dat zij zelf initiatief nemen om aanwezig te zijn bij de 

bespreking. 

 

De criteria en de wijze van beoordelen door de examencommissie zijn eveneens beschreven in het onderwijs- en 

examenreglement. Op de deliberatie zijn alle betrokken lectoren alsook de ombudspersoon aanwezig. Individuele 

resultaten worden geprojecteerd en getoetst aan het globaal klasprofiel (mediaan, minimum, maximum, aantal 

geslaagden).  

 

De beoordeling van eindwerk en stage ligt in grote mate in handen van de bedrijfscoach. Voor elk van beide 

activiteiten zijn er goed werkbare evaluatieformulieren ontworpen. De evaluatiecriteria vermelden expliciet de 

attudes en vaardigheden, in overeenstemming met de verwachte competenties. Bij de beoordeling van het 

eindwerk komt de waarde van het eindproduct in functie van eventuele toepassing op de werkvloer eveneens 

ruim in aanmerking. De permanente beoordeling van het eindwerk wordt besproken door de bedrijfscoach en de 

mentor. Zij gebeurt onder meer op basis van wekelijkse verslagen die de studenten moeten inleveren. De student 

houdt een logboek bij van de dagelijkse activiteiten. Indien problemen worden vastgesteld tijdens de uitvoering 

van stage of eindwerk kan ook de student in dit gesprek worden betrokken. De eindpresentatie gebeurt voor een 

jury. Zij wordt apart gequoteerd op basis van de presentatie, de inhoud, de vormgeving en de lay-out. Om de 

eindevaluatie voor te bereiden, kunnen de studenten op voorhand oefenen door een voorstelling voor een interne 

proefjury. De docent Communicatie is hierbij aanwezig. Voor samenwerkende studenten kan de eindscore 

verschillend zijn naargelang de individuele inbreng van de studenten in het teamwerk. 

 

Indien een student niet slaagt voor het eindwerk kan hij opnieuw inschrijven en de stage en het eindwerk 

uitvoeren tijdens het eerste semester van het volgende academiejaar. Dit komt bijna niet voor omdat bij ernstige 

problemen de student het advies krijgt het eindwerk uit te stellen. Hiermee wordt het gevoel van een mislukking 

vermeden. 

 

Er zijn een groot aantal maatregelen genomen ter bevordering van de kwaliteitsbewaking en de transparantie van 

het toetsgebeuren. Bij problemen kunnen de studenten eerst de studentensecretaris raadplegen. Indien het tot 

een klacht komt, kan de student een beroep doen op bemiddeling van de ombuds. Voor structurele 

studieproblemen verwijst de studentensecretaris voor gespecialiseerde hulp door naar de dienst 

Studentenvoorziening (STUVO). Een expliciete bevraging over de examen(organisatie) gebeurt echter niet, tenzij 

via enkele vragen naar aanleiding van de bevraging van opleidingsonderdelen. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 
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Facet 2.8 Masterproef 

 

Dit facet is niet van toepassing voor een professioneel gerichte bachelor. 

 

 

 

Facet 2.9 Toelatingsvoorwaarden 

 

Beoordelingscriteria: 

Het programma sluit qua vorm en inhoud aan bij de kwalificaties van de instromende studenten bachelor: 

- diploma secundair onderwijs, diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan, 

diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of een diploma of getuigschrift dat bij of krachtens een 

wet, decreet, Europese richtlijn of een andere internationale overeenkomst als gelijkwaardig wordt erkend; 

- door het instellingsbestuur bepaalde voorwaarden voor personen die niet aan bovengenoemde voorwaarden 

voldoen. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

Inzake toelatingsvoorwaarden worden de decretale en reglementaire bepalingen nageleefd (hogeschooldecreet, 

structuurdecreet, flexibiliseringsdecreet). Sinds het academiejaar 2004-2005 kunnen kandidaten zonder een 

diploma van het secundair onderwijs onder zekere voorwaarden (minimum 21 jaar oud, een assessment) worden 

toegelaten. Buitenlandse studenten moeten bewijzen dat ze toegang hebben tot het hoger onderwijs in hun land 

van herkomst of een diploma gelijkwaardig aan ons secundair onderwijs kunnen voorleggen. Bovendien moeten 

zij vertrouwd zijn met het Nederlands en geslaagd zijn in het Nederlands examen niveau 4. In uitzonderlijke 

gevallen kan voor buitenlandse studenten die als politiek vluchteling en zonder papieren zich in ons land 

bevinden, via een assessment toelating tot inschrijving worden gegeven.  

 

De opleiding beschikt over gedetailleerde cijfergegevens uit een instroomanalyse. Gemiddeld komt 60 tot 70% 

van de studenten komt uit de regio West-Vlaanderen en nog eens 20 tot 30% uit Oost-Vlaanderen. De 

aantrekkingskracht uit Antwerpen, Brabant en Limburg is beperkt. Slechts 1% van de studenten is van het 

vrouwelijk geslacht. 60% van de studenten beschikt over een laptop. 70 tot 80% heeft voor de opleiding gekozen 

omwille van ‘interesse’ voor voertuigen, 10% omdat het in de lijn ligt van de vooropleiding en 10 tot 20% omwille 

van de goede tewerkstellingskansen. De goede indruk die is opgedaan tijdens open campusdagen en de goede 

naam van de hogeschool dragen ook bij tot een keuze voor de opleiding op de KATHO. De commissieleden 

kregen bevestiging van deze analyse tijdens de gesprekken met de studenten. 

 

Bij de analyse van de instroomgegevens valt de grote heterogeniteit van de vooropleidingen op. De grootste 

groep, circa 60%, heeft geen vooropleiding autotechniek. 80 tot 90% van de studenten komt uit TSO, 10 tot 20% 

uit het ASO. Van de TSO-studenten komt de grootste groep (40%) uit de opleiding Autotechnieken. Dit is in feite 

een finaliteitsopleiding. Veel van die studenten hebben daardoor moeilijkheden met de aanpassing in het hoger 

onderwijs. Dat geldt eveneens voor BSO-studenten, die echter in geringere mate instromen.  

 

De hogeschool stelt zich tot doel dat elke ingeschreven student moet kunnen starten met een 100%-kans om te 

slagen. Daarom is het beleid erop gericht om elke abituriënt objectieve informatie te geven en wordt bij 

inschrijving de aandacht gevestigd op het niveau en de karakteristieken van de opleiding. De hogeschool gaat 

ervan uit dat de vooropleiding niet bepalend mag zijn om succesvol te kunnen slagen. Motivatie, interesse en 

werklust zijn minstens even belangrijk mits er voldoende maatregelen worden genomen om de aansluiting met de 

vooropleiding zo goed mogelijk te maken. 
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De achterstand op het vlak van technische en praktische vaardigheden die studenten uit het ASO ervaren, is over 

het algemeen sneller in te halen dan de achterstand op theoretische vlak (Wiskunde, Fysica, Chemie, Elektriciteit, 

Elektronica en Mechanica) van studenten uit sommige TSO-richtingen en zeker uit het BSO. De opleiding geeft 

toe dat BSO-studenten over het algemeen vlug problemen ervaren op het vlak van voorkennis, 

studievaardigheden en studiegedrag. Zij doet echter grote inspanningen om ook hen te doen slagen. De 

commissie kon dit ervaren door het getuigenis van een BSO-student die erg tevreden was over de begeleiding in 

het eerste jaar. De opleiding en de studenten gaven toe dat veel afhangt van de persoonlijkheid en de motivatie 

van de studenten. 

 

De speciale activiteiten ten aanzien van de aansluiting op de vooropleiding zijn: monitoraten voor de 

opleidingsonderdelen Wiskunde, Fysica, Chemie, Elektriciteit, Elektronica en Mechanica. Voor Wiskunde wordt 

een tweedaagse inhaalcursus georganiseerd net voor de start van het academiejaar. Bovendien kunnen 

studenten in de eerste week van het academiejaar een instaptoets Wiskunde afleggen. Studenten die hierop 

hoog scoren, kunnen voor het eerste deel van de cursus Wiskunde worden vrijgesteld van het volgen van lessen. 

Daardoor kan de lector Wiskunde zich gedurende de eerste weken meer concentreren op studenten die meer 

aandacht en bijkomende uitleg of oefeningen nodig hebben. Op een avond in het eerste semester wordt 

bovendien een panelgesprek ‘effectief studeren in het hoger onderwijs’ georganiseerd. De herkenbaarheid voor 

de studenten wordt versterkt doordat naast drie lectoren ook drie studenten deelnemen aan het panel. 

 

Studievoorlichting over de opleiding wordt verder gegeven op de SID-ins, deelname aan de Wetenschapsweek 

en contacten met secundaire scholen van de regio. De activiteiten en contacten worden gecoördineerd door het 

departement en door de hogeschooldiensten. Met die secundaire scholen is er ook overleg over de 

studieprogramma's en de didactische evoluties in het secundair onderwijs, om zo meer begrip te krijgen van de 

instroomproblematiek. De lectoren kennen een aantal secundaire scholen, die op basis van de informatie die zij 

krijgen uit de opleiding, extra cursussen aanbieden aan abituriënten. Tijdens de gesprekken met de commissie 

bleek een grote bezorgdheid bij lectoren te bestaan over de minder goede aansluiting met de studierichting 

Autotechnieken. De commissie adviseert om die problematiek aan te kaarten met instanties uit het secundair 

onderwijs en met het beroepenveld. De commissie heeft vastgesteld dat de opleiding bij de informaticampagnes 

inspanningen doet om correcte informatie te geven over het studieniveau.  

 

Flexibele leertrajecten kunnen conform het decreet worden aangeboden door het erkennen van EVK en/of EVC. 

De procedure voor toewijzing is vastgelegd in het onderwijs- en examenreglement dat voor heel de KATHO geldt. 

EVK komt regelmatig voor bij studenten die reeds credits hebben gehaald in een andere opleiding en/of 

onderwijsinstelling of bij studenten die voor een programmajaar niet volledig zijn geslaagd. In dat geval kan een 

persoonlijk deeltraject worden opgesteld, dat bestaat uit een combinatie van opleidingsonderdelen uit 

verschillende programmajaren. De opleidingscoördinator treedt op als studietrajectbegeleider. EVC is tot hiertoe 

in het reguliere dagonderwijs nog niet voorgekomen.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 
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Oordeel over onderwerp 2, programma: voldoende  

 

 

Op basis van de oordelen over: 

 

facet 2.1, relatie tussen doelstellingen en inhoud van het programma: voldoende  

facet 2.2, eisen professionele gerichtheid van het programma: goed  

facet 2.3, samenhang van het programma:  goed  

facet 2.4, studieomvang:   OK  

facet 2.5, studielast:   voldoende  

facet 2.6, afstemming tussen vormgeving en inhoud:  goed  

facet 2.7, beoordeling en toetsing:   goed  

facet 2.8, masterproef:   niet van toepassing  

facet 2.9, toelatingsvoorwaarden:   goed  

 

 

is de commissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende generieke kwaliteitswaarborgen 

aanwezig zijn. 
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Onderwerp 3 Inzet van het personeel 

 

 

 

Facet 3.1 Kwaliteit van het personeel 

 

Beoordelingscriterium: 

- Het personeel is gekwalificeerd voor de inhoudelijke, onderwijskundige en organisatorische realisatie van het 

programma. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De commissie heeft kennisgemaakt met een gedreven en deskundige personeelsgroep. De KATHO werft bijna 

uitsluitend kandidaten aan met een masterdiploma, die daarenboven over een onderwijskundig diploma 

beschikken of dit binnen een redelijke termijn (vijf jaar) willen behalen. Aan het departement Technologie en 

informatica zijn ook een aantal personeelsleden met een diploma van Industrieel ingenieur verbonden. Lectoren 

met een bachelordiploma worden aangeworven op basis van hun bedrijfservaring of omwille van bijkomende 

gespecialiseerde opleidingen in binnen- of buitenland. Vacante betrekkingen worden via interne en externe 

kanalen (website, VDAB, eventueel Belgisch Staatsblad) bekendgemaakt. In het selectiegesprek, waarbij het 

departementshoofd, het opleidingshoofd en vakdeskundige(n) zijn betrokken, wordt gepeild naar de 

deskundigheids- en onderwijskundige vereisten. Aanstellingen gebeuren dan voor verlengbare termijnen van 

telkens één jaar. Voor benoemingen geldt een met het HOC en DOC afgesloten protocol. Taakstelling gebeurt op 

basis van functiebeschrijvingen voor verschillende functies van lector, coördinator (internationalisering, 

ombudspersoon, onderwijscoach, enz.) en leidinggevenden. Er werd een functieprofiel voor het onderwijzend 

personeel opgesteld, dat bestaat uit een gemeenschappelijke profielbeschrijving en een functie-inhoud, 

aangevuld met departementale opdrachten. Het profiel stelt verwachtingen op het vlak van enerzijds vakkennis 

en didactische kwaliteiten en anderzijds de inzet om op beide vlakken blijvend te professionaliseren. Daarnaast 

veronderstelt een onderwijzende functie aan de KATHO ook: beschikken over administratieve competenties 

(computervaardigheden); inzet op het vlak van maatschappelijke dienstverlening en wetenschappelijk onderzoek; 

participatie aan vergaderingen en projectgroepen en daarbij horende vergadertaken; opnemen van 

organisatorische en technische taken zoals onderhoud en uitrusting van de labo's, enz. Tot de functie-inhoud 

behoort ook de bereidheid tot medewerking aan maatschappelijke dienstverlening, posthogeschoolvorming, 

voortgezette opleidingen en projectmatig wetenschappelijk onderzoek. 

 

De ontmoetingen van de commissieleden met de lectoren hebben de commissie overtuigd van de grote 

vakdeskundigheid. Die is opgebouwd door hun eigen basisopleiding en in een heel aantal gevallen verrijkt door 

contacten met het werkveld of beroepservaring in de industrie. De studenten waarderen de professionaliteit en de 

toegankelijkheid van lectoren en administratief en technisch personeel.  

 

De praktische organisatie van de opleiding wordt gecoördineerd door een opleidingscoördinator. Op het ogenblik 

van de visitatie was een personeelwissel aan de gang. Daarbij viel de goede samenwerking op tussen de 

vroegere coördinator en het nieuwe, jongere personeelslid met die functie. De nieuwe coördinator had een 

opleiding Autotechnologie gevolgd in Nederland en bracht nieuwe ideeën in. De vroegere coördinator legde de 

link met wat tot dan tot stand was gebracht. De commissie waardeert dit als een vorm van kennismanagement in 

de praktijk, hoewel de opleiding dat niet met die naam benoemde. De opleidingscoördinator overlegt op 

departementaal vlak met de collega's-opleidingscoördinatoren in de coördinatorenvergadering. 

 

Voor benoemingen, bevorderingen, taakstellingen en evaluaties zijn, na bespreking op het HOC, protocollen 

opgesteld op hogeschoolniveau. In principe vindt gedurende het eerste jaar van de aanstelling een 

oriënteringsgesprek plaats met het nieuwe personeelslid, in een tweede jaar een functioneringsgesprek en het 
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jaar daarop een evaluatiegesprek. Tijdens het functioneringsgesprek komen ook de professionaliserings-

initiatieven van het personeelslid aan bod. Het evaluatiegesprek wordt om de vijf jaar herhaald, telkens 

voorafgegaan door een functioneringsgesprek. Bij het beoordelingsgesprek wordt rekening gehouden met de 

resultaten van de studentenbevraging over het functioneren van het onderwijzend personeel.  

 

De mogelijkheid tot bevordering is beperkt tot departementale of hogeschoolbrede coördinatiefuncties 

(coördinator kwaliteitszorg, onderwijsvernieuwing, studie- en studentenbegeleiding, enz.). Bevorderingen tot 

hoofdlector zijn vooralsnog niet mogelijk omwille van financiële belemmeringen. Voor het ATP-personeel bestaat 

een functieclassificatieprocedure die het mogelijk maakt te bevorderen naar een hogere loonschaal.  

 

De commissie nam kennis van een aantal documenten (verslagen van opleidingsvergaderingen, van 

departementale raad, van het DOC), waaruit de werkzaamheid van bovenstaande procedures blijkt.  

 

Gezien de beperkingen van de door de overheid ter beschikking gestelde financiële enveloppe, gaan de meeste 

middelen naar de onderwijskundige omkadering. De hogeschool beschikt over een objectieve procedure voor de 

toekenning van opdrachtvolumes aan de opleidingen. Daarbij heeft het departement binnen de toegekende 

financiële enveloppe een grote autonomie. De coördinatorenraad coördineert de toekenning aan de opleidingen. 

Lectoren beschikken tijdig (in principe in juli) over de opdracht voor het volgende academiejaar. Bij de toewijzing 

wordt zoveel mogelijk naar stabiliteit in de opdrachttoewijzing gestreefd. Er is slechts een zeer beperkte 

mogelijkheid om via projectgelden contractueel personeel aan te werven. Dit is bijvoorbeeld het geval het 

expertisecentrum ‘Netwerken in voertuigen’ van de KATHO. De erkenning door de provincie West-Vlaanderen als 

zogenaamd ‘LED’ (Laagdrempelig Expertise en Dienstverleningscentrum) kon sinds 2008 voor een periode van 

drie jaar een omkadering van 0,5 VTE worden voorzien.  

 

De begeleiding van beginnende lectoren gebeurt op een getrapte manier. De hogeschooldiensten staan in voor 

de administratieve afhandeling en organiseren algemene informatieavonden over de hogeschool, waarop tijdens 

een etentje ruim de mogelijkheid is tot informeel contact. De nieuwe personeelsleden krijgen een rondleiding op 

het departement en worden verder opgevangen door de opleidingscoördinator. Er werd een draaiboek ‘algemene 

rondleiding en onthaaldocumenten’ opgesteld: algemene en praktische informatie over de werking van de 

KATHO; het organogram van de hogeschool; het functieprofiel onderwijzend personeel; de opdrachtverklaring, 

strategische doelstellingen en actiepunten van het departement Technologie en informatica; de 

veiligheidsvoorschriften en de rol van lector bij evacuatie van lokalen; de samenstelling van comités en raden; de 

bijscholingsmogelijkheden; belangrijke documenten (zoals ww-verkeer, verzekeringen, informatie over de werking 

van de bibliotheek, een introductie in de elektronische leeromgeving Toledo, toelichting en gedetailleerde info 

over het invullen van Studie Informatie-documenten (SID), enz.) Een stimulerend effect gaat uit van vaklokalen 

zoals het vaklokaal ‘Algemene vakken’ en in het geval van de opleiding Autotechnologie van het 

autotechnologisch centrum, waar beginnende lectoren worden opgevangen door vakcollega's. 

 

Een belangrijke rol in de onderwijskundige professionalisering van het personeel speelt de KATHO-werkgroep 

Vorming, Training en Opleiding (VTO), onder leiding van een centraal vrijgestelde VTO-verantwoordelijke. De 

commissie nam kennis van de VTO-beleidsnota aangaande de professionalisering in de KATHO. De werkgroep 

organiseert een tweejaarlijks behoeftenonderzoek en onderzoekt de effectiviteit van de navorming. De VTO 

organiseert interne bijscholingen en de jaarlijkse, residentiële VTO-tweedaagse, waarin intensief 

onderwijskundige thema's aan bod komen en goede praktijken uit de verschillende KATHO-departementen via 

werkwinkels worden voorgesteld. Voor de onderwijskundige bijscholing vormt het aanbod van de Associatie 

K.U.Leuven eveneens een meerwaarde. Daarin vervullen een aantal lectoren van de hogeschool zelf een actieve 

rol als lesgevers.  

 

De KATHO heeft een uitgeschreven procedure inzake gelijke kansenbeleid en heeft in samenwerking met de 

Sociaal-Economische Raad voor de Regio (SERR) een werkgroep Gelijke kansenbeleid op de werkvloer 

opgericht. Die heeft tot taak om het arbeidsmarktbeleid op te volgen meer specifiek met betrekking tot 

risicogroepen, de problematiek van moeilijk in te vullen vacatures en het bevorderen van evenredige 

arbeidsdeelname en diversiteit.  
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De gesprekken met de commissie toonden aan dat bij de lectoren een collegiale sfeer heerst, die wordt bevestigd 

door de goede verstandhouding met het administratief en technisch personeel. Die mentaliteit heeft een positieve 

invloed op de studenten, die de samenhang in het lectorencorps ervaren. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 

 

 

 

Facet 3.2 Eisen professionele gerichtheid 

 

Beoordelingscriterium: 

- De opleiding sluit aan bij de volgende criteria voor de inzet van personeel van een professioneel gerichte 

opleiding: het onderwijs wordt voor een belangrijk deel verzorgd door personeel dat een verbinding legt 

tussen de opleiding en de beroeps- of kunstpraktijk. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De commissie stelt in eerste instantie vast dat een groot aantal lectoren vanuit een functie in de bedrijfswereld 

voor een opdracht in de opleiding hebben gesolliciteerd. De ervaring die zij daar hebben opgedaan op het vlak 

van projectmatig en budgetgericht werken is, volgens de betrokken lectoren, een verrijking voor de opleiding.  

Verder is elke lector verantwoordelijk voor zijn professionalisering. Hij wordt daarin geholpen door het bijhouden 

van een professionaliseringsdossier. Het dossier bevat een zelfevaluatie van de eigen 

professionaliseringsactiviteiten en is een element in het functioneringsgesprek. Voor het ATP zijn specifieke VTO-

opleidingen of externe opleidingen voorzien, zoals cursussen over brandveiligheid, EHBO of werken met 

administratieve beheerssystemen zoals het studentenadministratiesysteem Bamaflex.  

 

Elk personeelslid stelt per gevolgde bijscholing een bijscholingsfiche op. Op basis hiervan wordt een 

navormingsdatabase gevoed, waaruit een overzicht van de gevolgde bijscholingen per opleiding kan worden 

gegenereerd.. Hieruit kon de commissie opmaken dat personeelsleden van de opleiding Autotechnologie de 

laatste jaren bijscholingen volgden in diverse domeinen. Vaak worden opleidingen gevolgd bij de technische 

trainingscentra van bepaalde invoerders of leveranciers van apparatuur of bij organisaties zoals Febiac, 

FEDERAUTO en VAB. Die opleidingen zijn, volgens de lectoren, tevens een uitstekende gelegenheid om 

collega's van andere opleidingen Autotechnologie te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Verder dragen 

besprekingen van projectwerk, stage en eindwerk, bedrijfsvoorstellingen en –bezoeken en beursbezoeken bij aan 

de professionele gerichtheid van de lectoren. Gesprekken met het personeel maakten duidelijk dat een aanvraag 

tot bijscholing bijna steeds wordt goedgekeurd indien het organisatorisch en financieel mogelijk is.  

 

De commissie waardeert de rol die het opleidingsgebonden expertisecentrum ‘Netwerken in voertuigen’ heeft bij 

de professionalisering van de lectoren. Door het verzorgen van posthogeschoolvormingen, het organiseren van 

binnen- en buitenlandse seminaries, het bezoek aan binnen- en buitenlandse beurzen en de ontwikkeling en 

commercialisering van de CANbus-software wordt de deskundigheid van de lectoren aangescherpt. De 

inschakeling van het expertisecentrum in projecten en eindwerken van studenten heeft een gunstige impact op 

het onderwijs en op de studenten zelf. Niet rechtstreeks gerelateerd aan een of andere opleiding, maar toch 

binnen het toepassingsgebied Industriële technologie, is in het departement Technologie en informatica een 

onderzoekscel (NCU) geïnstalleerd, waar contactloze ultrasone niet-destructieve testtechnieken worden 

ontwikkeld op basis van de nieuwste evoluties in ‘transducer’-technologie. Tijdens het visitatiebezoek kreeg de 

commissie toelichting over een concreet onderzoeksproject in het kader van Autotechnologie, met name het 
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testen van ultrasone technieken voor het ontdekken van lekken in de autoconstructie. Het project werd uitgevoerd 

in samenwerking met verschillende constructiebedrijven. De commissie neemt aan dat de expertise opgedaan in 

het kader van de activiteiten van die onderzoekscel een reële impact hebben op de professionalisering van de 

betrokken lectoren. Bovendien vloeit die kennis via presentaties voor studenten en via deelname van lectoren en 

studenten in het kader van projectwerk door naar het onderwijs. 

 

Onderwijsinbreng vanuit het beroepenveld is aanwezig via een aantal lezingen door specialisten uit de bedrijven. 

Het departement Technologie en informatica ontwikkelt geen systematische inzet van gastprofessoren. Wel 

worden soms externe sprekers uitgenodigd om voor personeel en/of studenten een bepaald thema te belichten, 

bijvoorbeeld naar aanleiding van de ‘Dag van de Veiligheid’ of over onderwerpen zoals intellectueel 

eigendomsrecht. Het programma van de ‘Dag van de Veiligheid’, die op 5 februari 2009 aan de KATHO werd 

ingericht, vermeldt onder andere namen zoals Vinçotte, Siemens, Rockwell Automation en Eandis. Een voorbeeld 

van een typisch op de opleiding gerichte lezing was bijvoorbeeld die over ‘Olieanalyse, koelvloeistoffen, 

specificaties van brandstoffen’. Een andere vorm van externe inbreng zijn de ervaringen die lectoren 

meebrengen, enerzijds door lectorenuitwisselingen in het kader van Erasmusprogramma's en anderzijds door het 

bezoek aan buitenlandse beurzen. In dit verband vermeldt de opleiding ook het seminarieaanbod dat het 

expertisecentrum ‘Netwerken in voertuigen’ met succes aanbiedt in buitenlandse hogescholen en universiteiten. 

De commissie meent dat dit een goede manier is om, weliswaar in beperkte mate, bij te dragen tot een klimaat 

van internationalisering. Dit belet niet dat, zoals elders in dit rapport gezegd, internationalisering in de opleiding 

Autotechnologie nog andere stimulansen nodig heeft.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 

 

 

 

Facet 3.3 Kwantiteit personeel 

 

Beoordelingscriterium: 

- Er wordt voldoende personeel ingezet om de opleiding met de gewenste kwaliteit te verzorgen. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De opleiding Autotechnologie doet voor de administratieve ondersteuning een beroep op de diensten van het 

departement. Deze heeft een omvang van 6,55 VTE en bestaat uit een econoom-boekhouder, een onthaal-

receptioniste, twee personen voor het studentensecretariaat en een rotariaatbediende. Eén persoon is voor 30% 

rechtstreeks toegewezen aan de opleiding. Voor technische ondersteuning kan de opleiding terecht bij de 

technische dienst van het departement (3,5 VTE). Het departement heeft in het totaal 59 personeelsleden met 

een onderwijsopdracht (VTE) in dienst. De student-docent ratio voor het academiejaar 2007-2008 bedroeg 20,2, 

wat volgens de commissie redelijk is. Aan de opleiding Autotechnologie waren in het academiejaar 2009-2010 32 

statutaire personeelsleden met een onderwijsopdracht verbonden. Hieronder bevinden zich zeven vrouwelijke 

personeelsleden. Tien lectoren hebben in de opleiding een voltijdse opdracht. 87% van het onderwijzend 

personeel is benoemd in het ambt van lector en 13% in het ambt van praktijklector. Er zijn geen contractuele 

personeelsleden en evenmin gastprofessoren in dienst. De leeftijdsstructuur helt licht over naar de klasse van de 

vijftigjarigen. Een aantal personeelsleden is aan het uitstromen en wordt vervangen door jong, deskundig 

personeel, waarmee de commissie reeds kon kennismaken. De samenwerking tussen de personeelsleden van 

verschillende leeftijden schijnt goed te verlopen. De opleiding maakt dus op een goede manier gebruik van de 

opportuniteit van een verjongend corps. 
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De opleiding kent weinig personeelsverloop, wat wijst op een grote tevredenheid van het personeel. Die blijkt 

trouwens ook uit de bevraging van de personeelstevredenheid. Het viel de commissie op dat tijdens de 

gesprekken de werklast niet onder stoelen of banken werd gestoken, zonder dat dit aanleiding gaf tot zelfbeklag. 

De werkdruk zit dus blijkbaar op de grens van het aanvaardbare. De commissie heeft, wellicht daarom, veel 

begrip voor de werklast en vraagt het management om dit aspect bij de uittekening van een HRM-beleid in het 

oog te houden. Het werken met klasgroepen op het niveau van de opleiding, ook voor de algemeen-

ondersteunende opleidingsonderdelen; de begeleiding van studenten bij projectwerk; de bijkomende opdrachten 

in het kader van toegepast wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke dienstverlening; de bijscholing: het 

zijn allemaal activiteiten in functie van studentgericht en professioneel onderbouwd onderwijs, maar zij nemen 

allemaal tijd in beslag.  

 

Het is dan ook begrijpelijk dat, door gebrek aan voldoende middelen om eigen personeel hiervoor aan te trekken, 

het monitoraat wordt uitbesteed aan een externe organisatie, het Vrij Instituut voor Volwassenenonderwijs 

Kortrijk, dat op dezelfde campus gevestigd is.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 

 

 

 

Oordeel over onderwerp 3, inzet van het personeel: voldoende  

 

 

Op basis van de oordelen over: 

 

facet 3.1, kwaliteit personeel:  goed  

facet 3.2, eisen professionele gerichtheid: goed  

facet 3.3, kwantiteit personeel:  goed  

 

 

is de commissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende generieke kwaliteitswaarborgen 

aanwezig zijn. 
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Onderwerp 4 Voorzieningen 

 

 

 

Facet 4.1 Materiële voorzieningen 

 

Beoordelingscriterium: 

- De huisvesting en materiële voorzieningen zijn toereikend om het programma te realiseren. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De KATHO werkt volgens het principe van het unitmanagement, waarbij elk departement een unit voorstelt. Elk 

jaar dient het departement een begroting in. Op basis van een allocatiemechanisme dat hoofdzakelijk is 

gebaseerd op het aantal studenten, wordt een bedrag uitgekeerd aan het departement voor de globale 

huisvestingskosten, de opleidingsbegrotingen, middelgrote investeringen en lonen van contractuelen. De 

responsabilisering van de middelen op departements- en opleidingsniveau draagt volgens de gesprekspartners 

van de commissie mee bij tot het goede gebruik van apparatuur. Voor cursusdienst, boekhouding, 

studentenadministratie en onthaal beschikt het departement over een goed werkende administratieve dienst. De 

personeelsadministratie bevindt zich op het niveau van de hogeschooldiensten. 

 

Een aantal huisvestingskosten worden gemeenschappelijk gedragen. De hogeschool heeft reeds aanzienlijke 

inspanningen verricht voor het realiseren van een aangename en eigentijdse studieomgeving en de opleiding 

Autotechnologie profiteert dan ook van de goed inbedding in de globale infrastructuur. De commissie kon dit 

vaststellen tijdens het bezoek aan de fraaie centrale nieuwbouw, ‘Forum’ genaamd, met een ruime, open ruimte 

voor bibliotheek en studielandschap, een goed uitgeruste cyberroom en een aantrekkelijke bistro. Restaurant en 

ontmoetingsruimten zijn aangenaam en uitnodigend. De bibliotheek doet dienst voor de vier departementen van 

de campus Kortrijk. De departementsbibliothecaris gaf aan uitleg bij de collectie, de dienstverlening en de digitale 

catalogus. De collectie bestaat uit actuele boeken en tijdschriften over voertuigtechnologie, bevat ook normen 

alsmede de eindwerken van de opleiding. Via consortiumvorming in de schoot van Elektron vzw beschikt de 

bibliotheek over een toegang tot een heel aantal elektronische wetenschappelijke databanken zoals IEEE, Web of 

Knowledge en Elsevier Science Direct. Er is ook toegang voorzien tot specifieke autotechnologische databanken 

zoals Autodata (toegang omwille van kostprijs enkel in het autotechnologisch centrum), MTZ-online en het 

Autotechnologisch handboek. De collectie wordt ontsloten via een elektronische catalogus met geïntegreerd 

bibliotheeksysteem met internettoegang. Binnen de Associatie K.U.Leuven is een globaal beleidsplan voor de 

bibliotheken van de associatie opgesteld. In dat kader zal de bibliotheek in de loop van het academiejaar 2009-

2010 ingeschakeld worden in het LIBIS elektronisch bibliotheeknetwerk. Alle bij de Associatie K.U.Leuven 

behorende bibliotheken en een groot aantal Belgische en buitenlandse bibliotheken en documentatiecentra zijn 

daarbij aangesloten. Het beleidsplan van de bibliotheek is er ook op gericht het gebruik van vak- en 

wetenschappelijke literatuur te verbeteren via de ontwikkeling van informatievaardigheden bij lectoren en 

studenten.  

 

Voor grotere investeringen kan op basis van een projectaanvraag een speciale investering worden goedgekeurd 

door het hogeschoolbestuur. Tijdens het visitatiebezoek kon de opleiding met enige fierheid aankondigen dat de 

raad van bestuur recent zijn goedkeuring had gehecht aan de bouw van een nieuw autotechnologisch centrum 

(geraamde kostprijs: 3,5 miljoen Euro). De commissie stelde vast dat de opleiding tijd noch moeite had gespaard 

om een voorstel uit te werken. Zij kon de eerste ontwerpen inzien en kreeg een 3D-demo van het geplande atelier 

van 48 op 48 meter, met verschillende labo's, projectlokalen, technologieklassen, een binnenparkeerplaats voor 

het wagenpark, onderzoeksruimtes, een magazijn voor dure diagnosetoestellen en een uitbreiding van het aantal 

vermogenstestruimtes (totale oppervlakte: 4547 m2). De ruimte is erop voorzien dat ook trucks kunnen worden 

binnengereden. De start van de bouwwerken is voorzien voor 2011. De commissie ziet in de goedkeuring een 
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waardering van het management voor de door de opleiding geleverde inspanningen en een geloof in de 

dynamiek en het maatschappelijk belang van de opleiding in de toekomst.  

 

De huidige infrastructuur voor de opleiding is toereikend maar kampt met een aantal problemen: de 15 wagens 

van het wagenpark nemen 25% van de plaats van de personeelsparking in beslag. De wagens moeten telkens 

binnen en buiten worden gereden. Er is geen plaats voor tijdelijke projecten en testopstellingen en het werken op 

proefstanden is didactisch minder opportuun dan het werken op wagens. De commissie kreeg tijdens het bezoek 

aan verschillende laboratoria in het huidige autotechnologisch centrum uitleg bij verschillende testopstellingen, bij 

GPR-projecten van studenten en van de expertisecentra ‘Netwerken in voertuigen’ en NCU. De commissie stelt 

vast dat de opleiding te vaak haar licht onder de korenmaat zet. Enige visibiliteit van de opzet en de resultaten 

van projecten, via bijvoorbeeld posters, zou motiverend werken voor medewerkers, studenten en kandidaat-

studenten tijdens abituriëntendagen. Dit sluit trouwens aan bij het moto en logo van de hogeschool, ‘Enjoy 

Learning’. De bezochte labo's waren: het centraal atelier Voertuigtechnologie met een 25-tal motorproefstanden; 

het labo Voertuigelektriciteit; het labo Mechanische meettechnieken; het labo Voertuigtechniek en -elektriciteit; 

het labo Automatisering; het labo Hydraulica; het labo Werktuigmachines; het labo Koetswerktechniek; een 

geventileerde, geluidsdichte vermogenkamer en dieselproefruimte; een bureel. De labo's zijn goed tot zeer 

degelijk uitgerust. Er werd uitleg verschaft over de apparatuur die vaak in samenspraak met bedrijven is 

aangeschaft.  

 

Daarnaast doet de opleiding een beroep op de algemene lokaleninfrastructuur van het departement. Elk leslokaal 

beschikt over een bord, een overheadprojector, een beamer en een projectiescherm. Pc-voorzieningen en 

draadloos netwerk (wifi) zijn ruim voorhanden. Naast de centrale servervoorzieningen beschikt het departement 

over een eigen serverruimte die professioneel wordt beheerd met inzet van de eigen deskundigheid van de 

opleiding Toegepaste informatica. Hierdoor wordt de bedrijfszekerheid en de kwaliteit van het netwerk erg 

verbeterd. De hogeschool heeft een overeenkomst met de Associatie K.U.Leuven voor het beheer van de 

elektronische leeromgeving Toledo. 

 

Tijdens het bezoek aan het autotechnologisch centrum kon de commissie vaststellen dat bij de aanschaf van 

apparatuur vrij veel wordt uitgespaard omdat een aantal opstellingen door de opleiding zelf zijn ontwikkeld. De 

investeringen in veiligheids- en risicoanalyse en de aanpassingen als gevolg daarvan wegen financieel zwaar 

door. Er is voldoende aandacht voor veiligheid en hygiëne. ATP-personeel heeft een cursus Brandveiligheid 

gevolgd. De EHBO-post bevindt zich op het secretariaat van het departement. Verschillende personeelsleden 

hebben een EHBO-opleiding gevolgd.  

 

De studentenfaciliteiten worden hoofdzakelijk beheerd door Stuvo Fonds KATHO, de vzw die instaat voor de 

sociale voorzieningen. In het centrale Forum-gebouw is een studentenrestaurant voorzien en een 

studentenruimte met verschillende ontspanningsmogelijkheden. De affiches in de gemeenschappelijke 

studentenruimten gaven blijk van een rijk socio-cultureel activiteitenaanbod. De campus is niet in het 

stadscentrum zelf gelegen, maar in de regio groot-Kortrijk is er gratis busvervoer voor studenten. Bij de vzw 

Mobiel kunnen fietsen heel goedkoop worden ontleend.  

 

Om het sociaal contact tussen de lectoren te bevorderen is er een mooi uitgeruste bar na de werkuren 

beschikbaar en worden er verschillende sportieve, culturele en ontspannende activiteiten georganiseerd. De 

lectorenfaciliteiten bestaan o. a. uit een afgesloten parking, werkkledij, een kopiekaart en andere. Voor elke lector 

is een jaarlijkse ict-kostenvergoeding van 100 EUR voorzien. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De geplande investering in het autotechnologisch centrum en de manier waarop dit optimaal kan worden ingezet 

voor de eigen opleiding en voor externe scholen en bedrijven, dient goed te worden opgevolgd. 
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Facet 4.2 Studiebegeleiding 

 

Beoordelingscriteria: 

- De studiebegeleiding en informatievoorziening aan studenten zijn adequaat met het oog op de 

studievoortgang. 

- De studiebegeleiding en informatievoorziening aan studenten sluiten aan bij de behoefte van studenten. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

Voor informatie over de opleiding wordt het departement ondersteund door een centrale communicatiedienst. De 

commissie nam kennis van een groot aantal initiatieven om de opleiding bekend te maken: een aantrekkelijke 

folder, de websitepagina's van de opleiding, de Studie-informatiedagen (SID-ins), de klassikale bezoeken aan het 

departement Technologie en informatica, de Open Campus Dagen en de abituriënteninfodag. Verder zijn er de 

KISS-dagen (Kwalitatieve Informatie in verband met Studiekeuze voor Studenten), een initiatief van de KATHO, 

de KHBO en de KULAK. Die dagen worden ingericht in Brugge, Kortrijk en Oudenaarde (in Oudenaarde ook 

samen met de KaHoSL). Uit de gesprekken met de commissie blijkt dat zij objectieve informatie over de inhoud 

en het niveau van de opleiding erg belangrijk achten. Tijdens de informatiemomenten op de campus worden ook 

rondleidingen verzorgd door studenten.  

 

De commissie kon de verschillende documenten inzien, die aan studenten bij inschrijving worden overhandigd: 

een uitgebreide onthaalbrochure voor nieuwe studenten van het departement Technologie en informatica 

(‘Wegwijzer VHTI’), een studie-informatiegids, het onderwijs- en examenreglement, een interessante bundel met 

vragen en antwoorden over het examenreglement en een document ‘Gedragslijn ict voor studenten’. Aan het 

begin van het academiejaar worden sessies georganiseerd waarin studenten uitleg krijgen over veiligheid op de 

campus en over het gebruik van de elektronische leeromgeving Toledo. Voor de begeleiding tijdens de opleiding 

koestert de opleiding de ‘nulde lijn’. Dat wil zeggen dat iedere docent een studentenbegeleider is. De lector vormt 

de eerste schakel via zijn didactisch handelen en de bereidheid tot het geven van extra uitleg buiten de lessen. 

  

Daarnaast neemt de opleiding een aantal structurele initiatieven om ervoor te zorgen dat studenten goed 

geïnformeerd zijn over de gang van zaken en over de begeleidingsmogelijkheden. Een belangrijke rol is 

toebedeeld aan Toledo als informatieportal. De commissie kon op Toledo de elektronische ad valvas van de 

opleiding raadplegen met informatie over afwezige lectoren, studiebezoeken, gevonden voorwerpen en allerlei 

aankondigingen. Op Toledo staan ook de Studie-informatiedocumenten (SID). De commissie kon vaststellen dat 

de aangeboden informatie volledig is en bruikbaar voor de studenten. De meeste documenten worden aan de 

studenten ook in gedrukte vorm bezorgd. Verder zijn er tussentijdse evaluaties en panelgesprekken voor 

eerstejaarsstudenten over studeren in het hoger onderwijs. Ook kunnen studenten deelnemen aan een 

leerstijlanalyse (volgens de typologie van Vermunt) en worden ze betrokken bij de examenplanning. Verder 

organiseert de opleiding een contactmoment met feedback over de examens, waarop ook ouders, de 

ombudsman of de studentensecretaris van het departement aanwezig kunnen zijn. Deze laatste kent nagenoeg 

alle studenten persoonlijk en heeft een overzicht van het aantal contacten en klachten. 

 

Andere structurele maatregelen zijn de organisatie van monitoraten voor de eerstejaars voor de 

opleidingsonderdelen Wiskunde, Fysica, Chemie, Elektriciteit, Elektronica en Mechanica. De inschrijvingen 

hiervoor zijn vrijblijvend en moeten gebeuren aan het begin van het academiejaar of na de feedbackmomenten 

over de resultaten van de examens van het eerste semester. De monitoraten worden extern ingericht. Het gaat 

om een departementale beslissing die ingegeven is vanuit een praktische overweging, namelijk de te hoge 

werkdruk voor de eigen lectoren en de onmogelijkheid om zelf bijkomend personeel aan te werven. De externe 

instelling VIVO, een Centrum voor Volwassenenonderwijs, organiseert de monitoraten los van het eigen aanbod 

en doet daarbij gedeeltelijk beroep op lectoren van de opleiding zelf. Studenten zitten dus niet in samen met 



 

 

 

o p l e i d i n g s r a p p o r t  K a t h o l i e k e  H o g e s c h o o l  Z u i d - W e s t - V l a a n d e r e n  |  1 3 9  

andere CVO-studenten, zodat kan worden ingespeeld op typische problemen eigen aan het hoger onderwijs. Er 

is ook een goede interactie over de inhoud van de monitoraten.  

 

De commissie stelde vast dat weinig studenten de monitoraten volgden of een beroep deden op het ruime 

aanbod aan begeleidingsactiviteiten. Zij meent dat meer sturing kan worden gegeven aan de studiebegeleiding, 

zeker tijdens het eerste jaar. Een meer proactieve opvolging van de tussentijdse evaluaties zou mogelijk de lage 

slaagcijfers in het eerste jaar nog kunnen verbeteren. De commissie meent dat de opleiding meer kan doen om 

die slaagcijfers op te trekken en, in het algemeen, om het gebruik van het aanbod aan begeleidingsactiviteiten te 

stimuleren. Om de studievoortgang op te volgen zou de opleiding nog bijkomende instrumenten kunnen 

ontwikkelen en ze vooral actief inzetten. Door de ervaringsuitwisseling binnen de associatie wordt de 

studiebegeleiding nog verder geprofessionaliseerd. 

 

Het aantal studenten dat in het kader van de flexibilisering een persoonlijk deeltraject (PDT) wil volgen, is in de 

voorbije jaren sterk gegroeid tot een derde van het totale aantal studenten. In het academiejaar 2009-2010 

volgden tachtig van de 140 studenten in tweede jaar een persoonlijk deeltraject. Sommige studenten nemen een 

opleidingsonderdeel mee tot in het derde jaar, waar het een hinderpaal vormt voor afwerken van eindwerk en 

stage. Soms leidt dit tot het uiteindelijke niet behalen van het diploma. Voor de begeleiding van die studenten is 

een PDT-coördinator aangesteld (10% opdrachtvolume). Er wordt een gezamenlijk informatiemoment 

georganiseerd over de te volgen procedure. Dan volgt een persoonlijk gesprek met elke student. Een 

studiecontract met het afwijkende traject wordt opgesteld en een portfolio wordt opgemaakt met afspraken met de 

betrokken lectoren. Hierdoor wordt de student geresponsabiliseerd voor zijn studietraject. De personeelsleden 

belast met de studentenadministratie proberen via het elektronisch studentenadministratiesysteem Bamaflex het 

systeem zoveel mogelijk te documenteren en beheersen. De bijkomende werklast is hoog, maar haalbaar. 

Afgestudeerden benadrukten de goede begeleiding bij de trajectbegeleiding en het studieadvies.  

 

Het departementale studentensecretariaat bestaat uit de studentensecretaris en de ombudspersoon: zij staan in 

voor de studentenbegeleiding en het studieadvies van het departement. Het studentensecretariaat is van 

maandag tot vrijdag toegankelijk. Het vormt de draaischijf tussen individuele studenten en STUVO voor 

problemen die gemeld worden door de studenten zelf, door de opleidingscoördinator en/of de lectoren. Het 

studentensecretariaat neemt deel aan het coördinatorenoverleg voor de bespreking van structurele problemen, 

zodat er een rechtstreekse lijn is naar een bestuursorgaan van het departement. De ombudspersoon treedt vooral 

bemiddelend op met betrekking tot problemen die gesignaleerd worden met de examens. Om de permanentie 

van de ombudsdienst te organiseren, wordt de functie door twee personen ingevuld. Meestal worden oplossingen 

voor ziekte of uitstel van examens pragmatisch geregeld door contact met de administratieve medewerkers en de 

lector. 

 

Wanneer studenten afhaken, probeert de opleiding via een exitgesprek over een korte checklist van vragen de 

oorzaak te achterhalen. Als grootste reden wordt aangehaald dat de studenten de stap naar het hoger onderwijs 

hebben onderschat. Er is een duidelijke correlatie vastgesteld met de vooropleiding.  

 

STUVO KATHO vzw staat in voor de studentenvoorzieningen, zowel op het materiële vlak als voor de 

psychosociale begeleiding. Een student die individuele begeleiding wenst, kan een beroep doen op een van de 

twee studentenpsychologen. STUVO richt ook een aantal groepstrainingen in over thema's als faalangst, 

assertieve vaardigheden, relaxatie, sollicitatie, ‘mindfulness’ en ‘time-management’. Via Toledo biedt STUVO ook 

een elektronische cursus Studievaardigheden aan.  

 

De departementale coördinator Internationalisering neemt een aantal initiatieven in het kader van de begeleiding 

van inkomende en uitgaande Erasmusstudenten. Alle inkomende studenten volgen het programma voor 

inkomende studenten dat door de dienst Internationalisering wordt georganiseerd. Het programma bestaat uit drie 

cursussen: Intensive Dutch, Focus on Europe en Global issues of the 21st century. De commissie kon de 

onthaalbrochure ‘Guide voor Erasmusstudents’ inzien. De accommodatie voor inkomende studenten wordt 

geregeld door een medewerker van de hogeschooldienst Internationalisering. De opleiding tracht de 

belangstelling van de eigen studenten te wekken tijdens infosessies met de voorstelling van de verschillende 
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mogelijkheden voor mobiliteit en getuigenissen van ex-Erasmusstudenten. Alle studenten van het departement 

Technologie en informatica kunnen de infobrochure ‘VHTI internationaal’ consulteren op Toledo. Potentiële 

Erasmusstudenten worden gescreend op basis van hun motivatie en hun studieresultaten. Uitgaande studenten 

volgen ook verplicht het KATHO-keuzeopleidingsonderdeel Global issues of the 21st century.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

Er is volgens de commissie ruimte voor meer aandacht voor studiebegeleiding in het eerste semester van het 

eerste jaar. Studenten zouden beter kunnen worden gemotiveerd om sneller gebruik te maken van monitoraten.  

 

 

 

Oordeel over onderwerp 4, voorzieningen: voldoende  

 

 

Op basis van de oordelen over: 

 

facet 4.1, materiële voorzieningen: voldoende  

facet 4.2, studiebegeleiding: goed  

 

 

is de commissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende generieke kwaliteitswaarborgen 

aanwezig zijn. 
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Onderwerp 5 Interne kwaliteitszorg 

 

 

 

Facet 5.1 Evaluatie resultaten 

 

Beoordelingscriterium: 

- De opleiding wordt periodiek geëvalueerd, mede aan de hand van toetsbare streefdoelen. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De opleiding wordt ondersteund door een goed uitgewerkt kwaliteitszorgsysteem op het niveau van de 

hogeschool en het departement. De interne kwaliteitszorg wordt centraal aangestuurd en bestaat uit enerzijds het 

kwaliteitszorgsysteem zelf en anderzijds het evaluatiesysteem. Voor het kwaliteitszorgsysteem wordt gebruikt 

gemaakt van het PROZA-EFQM-model. Om de drie à vier jaar is er een hogeschoolbrede PROZA-meting voor de 

eerste vier aandachtsgebieden van het EFQM-model (leiderschap, personeelsbeleid, beleid en strategie, 

middelen). Voor de aandachtsgebieden vijf tot negen (personeelstevredenheid, klantentevredenheid, impact op 

de maatschappij, resultaten) worden de metingen departementaal uitgevoerd in functie van de opmaak van het 

zelfevaluatierapport. Op het niveau van de hogeschool en het departement worden, op basis van de PROZA-

bevragingen en diepte-interviews, de prioriteiten vastgelegd. Dit gebeurt enerzijds door het directiecomité en 

anderzijds door de coördinatorenraad, na toetsing in de departementale raad. Om de prioriteiten uit te werken, 

wordt door de hogeschool gewerkt aan de ontwikkeling van een knipperlichtmodel. Het wordt gekenmerkt door 

stuur- en kengetallen. Indien een gesteld kwaliteitsdoel niet wordt bereikt gaat een knipperlicht branden. De 

knipperlichten geven een bijkomende rangorde aan de prioriteiten. Volgende voorbeelden van knipperlichten 

werden gegeven: het percentage studenten dat nog werkloos is zes maanden na het afstuderen, de 

cursuswaardering, het ziekteverzuim en de participatiegraad aan VTO-initiatieven.  

 

Vanuit het EFQM/PROZA-model werd in samenwerking met andere hogeronderwijsinstellingen in Vlaanderen de 

vertaalslag gemaakt in functie van de accreditatiekaders. De directie haalde trouwens aan dat de Associatie 

K.U.Leuven in het kader van kwaliteitszorg een belangrijke ondersteunende rol speelt, onder meer door het 

ontwerpen van gemeenschappelijke tools (bijvoorbeeld de METIS-software in het kader van studietijdmeting). 

Indien wenselijk kunnen opleidingen in de toekomst aan de hand van die tools vormen van benchmarking 

introduceren. 

 

De commissie bevestigt dat de hogeschool voldoet aan de decretale verplichtingen om de kwaliteit te bewaken: 

er worden periodieke bevragingen en metingen georganiseerd op diverse terreinen aangaande het onderwijs en 

de onderwijsorganisatie, gericht op de relevante doelgroepen. In het jaarverslag wordt daarover gerapporteerd. 

Het meetmanagement wordt centraal gestuurd door een meetmanager. Zijn taak is om er via een planning van 

bevragingen en metingen over te waken dat metingen niet leiden tot continue koorts binnen de organisatie. Hij 

bewaakt ook de gebruikte methodieken. Als voorbeeld werd de studietijdmeting aangehaald: paarsgewijze 

vergelijking bleek niet de goede methode voor kleine groepen. De hogeschool is nu overgestapt op een methode 

van schatten achteraf. Daardoor kon de representativiteit en de validiteit van de metingen worden verbeterd. De 

resultaten geven aanleiding tot aanpassing van de curricula. Op die manier ontstaat een gesloten PDCA-circuit. 

De commissie kon de resultaten van bevragingen (2006-2007) inzien met betrekking tot de departementale 

personeelstevredenheid en de studententevredenheid in de opleiding. Ook de bevragingen van het werkveld en 

van de alumni van de opleiding, kon ze inkijken. Uit diverse bevragingen blijkt grote algemene tevredenheid over 

de meeste aspecten.  

 

Een kritische factor in de kwaliteitszorg is de doorwerking ervan in de opleiding. In dat verband stelde de 

commissie bij de lectoren een relatief grote aandacht voor kwaliteit vast, die echter niet sterk werd geëxpliciteerd. 
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Het departement en de opleiding trachten hierin verbetering te brengen door de nadruk te leggen op het belang 

van zelfevaluatie. Het komt er volgens de opleiding op aan het formalistische aanvoelen van kwaliteitszorg te 

doorbreken door de lectoren bruikbare instrumenten ter hand te stellen in functie van het ontdekken van sterke en 

zwakke punten in hun functioneren. Daarvoor werd een softwaretool (SelectSurvey) aangeschaft, die het mogelijk 

maakt om op een gebruiksvriendelijke en snelle manier feedback te krijgen over het eigen onderwijskundig 

functioneren. Voorbeelden hiervan zijn de zelfevaluatie van een opleidingsonderdeel of van de stagebegeleiding. 

Lectoren kunnen de resultaten hiervan ter bespreking meenemen naar de functioneringsgesprekken. De centrale 

meetmeester staat in voor de opleiding en de begeleiding van de lectoren inzake het gebruik van de software. 

  

De link tussen het centrale niveau en de opleiding wordt ook gelegd via de departementale werkgroep 

Kwaliteitszorg, die is samengesteld uit vertegenwoordigers van alle opleidingen. De leden kunnen hier vragen en 

voorstellen uit de eigen opleiding agenderen. Punten uit dat overleg worden dan weer geagendeerd op de 

opleidingsvergaderingen. Voorbeelden hiervan zijn onder meer: de kwaliteit van de exitgesprekken en de 

evaluatie van de informatiesessie over leren leren voor eerstejaars. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 

 

 

 

Facet 5.2 Maatregelen tot verbetering 

 

Beoordelingscriterium: 

- De uitkomsten van deze evaluatie vormen de basis voor aantoonbare verbetermaatregelen die bijdragen aan 

de realisatie van de streefdoelen. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

Streefdoelen en verbeteringspunten worden opgenomen in het departementaal onderwijs- en kwaliteitsplan 

(dOKp) en op een gestructureerde manier aangepakt en opgevolgd. De commissie werd geïnformeerd over een 

groot aantal verbeteringsprojecten uit het verleden, die werden uitgewerkt volgens de PDCA-methodiek. De 

commissie heeft documenten hierover kunnen inzien en waardeert de degelijkheid waarmee de opleiding hiermee 

omgaat. De meeste projecten situeren zich op het niveau van implementatie en incorporatie. Streefdoelen voor 

de toekomst worden opgenomen in drie plannen: het onderwijsontwikkelingsplan op hogeschoolniveau (OOP), 

het departementaal onderwijsontwikkelingsplan (DOOP) en het departementaal onderwijs- en kwaliteitsplan 

(dOKp). Ze zijn geformuleerd op hogeschool- en/of departementsniveau. Vertaling en communicatie naar het 

opleidingsniveau gebeurt via de vertegenwoordiger in de departementale cel Kwaliteitszorg. Specifieke 

verbeteringsacties in de opleiding voor de toekomst zijn het verder implementeren, ten eerste van het 

gestructureerde overleg met werkveld en alumni via sectoriële werkgroepen, ten tweede van bevragingen, ten 

derde van de elektronische nieuwsbrief. Daarnaast moet ook het competentieleren verder worden 

geïmplementeerd en geïncorporeerd, moet de internationalisering worden uitgebouwd en moet verder worden 

gegaan op de ingeslagen weg van kennisvalorisatie. 

 

De verbeteringspunten van de vorige visitatie zijn in acht genomen: 

- integratie van zelfstudie en zelfwerkzaamheid in de opleiding. Hierover is een uitvoerige studie uitgevoerd. Er 

wordt nog verder aan gewerkt; 

- eenvormigheid van studentenbevraging voor wat betreft de zelfevaluatie van lectoren; 

- structurering van kwaliteitszorg in de opleiding via de vertegenwoordiger van de opleiding in de dOKp; 
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- informatie over veiligheid en preventie voor personeel en studenten (documenten, verslagen, organisatie van 

een ‘Dag van de Veiligheid)’; 

- uitbreiding van de beschikbaarheid van beamers; 

- start van overleg met en bevraging van werkveld en alumni; 

- eenvormige beoordeling van stage en eindwerk; 

- uitwerking van gemeenschappelijke deliberatiecriteria voor een transparante beoordeling; 

- betrekken van studenten bij de expertisecentra. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 

 

 

 

Facet 5.3 Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld 

 

Beoordelingscriterium: 

- Bij de interne kwaliteitszorg zijn medewerkers, studenten, alumni en het afnemend beroepenveld van de 

opleiding actief betrokken. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De betrokkenheid van personeelsleden bij de onderwijskundige en organisatorische ontwikkelingen van het 

departement blijkt enerzijds uit de deelname aan de vergaderingen van officiële organen zoals 

opleidingsvergaderingen, vergadering van de academische raad en medezeggenschapsorganen, maar 

anderzijds ook uit de participatie aan verschillende werk- en projectgroepen. De commissie meent dan ook dat 

voor het personeel voldoende kanalen bestaan om betrokken te zijn bij het beleid van de hogeschool, het 

departement en de opleiding.  

 

Binnen de hogeschool bestaat er een dienst Onderwijs en kwaliteit, die instaat voor de coördinatie van de 

kwaliteitszorg. Het diensthoofd is lid van het directiecomité van de hogeschool. De dienst beschikt over 

overkoepelende coördinatoren voor de projectgroepen Kwaliteitszorg, Onderwijsinnovatie en Studie- en 

studentenbegeleiding. De overkoepelende coördinator Kwaliteitszorg is tevens voorzitter van de projectgroep 

Kwaliteitszorg. In de projectgroep Kwaliteitszorg, die maandelijks bijeenkomt, is uit elk departement een 

vertegenwoordiger aanwezig. De vertegenwoordiger is in het geval van het departement Technologie en 

informatica de departementale coördinator Onderwijs en kwaliteit.  

 

De departementale kwaliteitscoördinatoren en onderwijscoaches zijn dus sleutelfiguren bij het vertalen van het 

kwaliteitsbeleid van het centrale naar het departementale niveau. In het departement bestaat een werkgroep 

Kwaliteitszorg, met daarin een vertegenwoordiger uit elke opleiding en een vertegenwoordiger van de algemene 

opleidingsonderdelen. De departementale coördinator Onderwijs en kwaliteit maakt deel uit van de 

coördinatorenraad (vergadering van opleidingscoördinatoren van het departement en het departementshoofd) en 

de departementale raad. Beslissingen worden genomen in de coördinatorenraad van het departement, na 

eventuele toetsing in de departementale raad, of het departementaal onderhandelingscomité indien het om 

personeelszaken gaat. 

 

De opleidingscoördinator en de vertegenwoordiger van de opleiding in de werkgroep Kwaliteitszorg vervullen een 

belangrijke rol in de communicatie met de opleidingsvergadering. Een delegatie van de vakgroep Algemene 

vakken is aanwezig op de opleidingsvergadering in functie van de communicatie tussen de ondersteunende en 
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de vakspecifieke opleidingsonderdelen. De commissie kon vaststellen dat de inhoud en de kwaliteit van de 

verslagen van de verschillende raden een goed beeld gaven van de dynamiek die ontwikkeld werd rondom 

kwaliteitszorg.  

 

De commissie vernam dat de coördinatie van het ZER is gebeurd door het departementshoofd, de 

departementale kwaliteitszorgcoördinator en de opleidingscoördinator. De genese van het document werd 

opgevolgd in de opleidingsvergadering. Dat blijkt uit de geregelde agendering van dit punt. Alle lectoren hebben 

de ontwerpteksten van het ZER gekregen. Slechts enkelen hebben er opmerkingen bij gemaakt. Het ATP was bij 

de materiële vormgeving van het ZER betrokken. Studenten, werkveld en alumni waren op de hoogte van het 

bestaan van het ZER maar hadden het niet kunnen inkijken. 

 

De studenten zijn op de hoogte van de werking rondom kwaliteitszorg via de studentenraad van het departement, 

die is samengesteld uit de klasafgevaardigden. Vanuit de studentenraad van het departement worden twee 

vertegenwoordigers afgevaardigd naar de studentenraad van de hogeschool. Vier studenten maken ook deel uit 

van de departementale raad en één student zetelt in de academische raad van de hogeschool. Over de werking 

van de hogeschoolbrede overlegorganen waren de studenten-gesprekspartners van de commissie niet erg goed 

op de hoogte.  

 

De commissie heeft bedenkingen bij de ‘aanduiding’, na een beperkte screening, van de klasvertegenwoordiger 

door de studentensecretaris. De opleidingscoördinator bespreekt met de klasvertegenwoordigers de agenda van 

de opleidingsvergadering. Dit recente initiatief wordt door de studenten positief ervaren. Zij zijn ook tevreden over 

de informatiedoorstroming van klasvertegenwoordigers naar de klasgroepen. De studenten hebben weet van de 

evaluaties van de opleidingsonderdelen. De commissie stelt echter vast dat een systematische feedback van de 

resultaten ontbreekt. Dit zou voor niet-persoonsgebonden materies de betrokkenheid van studenten bij (de 

kwaliteit van) de opleiding kunnen vergroten. 

 

Werkveld en afgestudeerden zijn op een aantal manieren bij de opleiding betrokken: via de stages, de 

eindwerkprojecten, de aanwezigheid in eindwerkenjury's, de jaarlijkse bedrijvencontactdag en gastsprekers op 

studiedagen. Zo dragen ze bij aan de kwaliteit van de opleiding zelf. Structureel zijn enkele oud-studenten en 

enkele werknemers van bedrijven lid van de departementale raad, waar onder meer de resultaten van de 

evaluaties worden besproken. Om het contact met het werkveld structureler uit te bouwen, is sinds een tweetal 

jaren gestart met sectormeetings. De commissie kon de verslagen inzien van de sectormeetings Trucks 

(tweemaal in 2008), de meeting Landbouwsector (in 2008 en 2009) en de sectorvergadering Personenwagens 

(de eerste maal in 2009). Uitdrukkelijke curriculumbesprekingen zijn daar nog niet gebeurd. De commissie stelde 

vast dat bedrijven die bijeenkomsten erg belangrijk vinden. De opleiding hoopt via dit structurele overleg 

informatie te krijgen over de door de sectoren gewenste profilering van de opleiding. 

 

De alumni hebben veel sympathie voor de opleiding en drukten uitdrukkelijk de wens uit nauwer betrokken te 

worden, eventueel via een alumnivereniging. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie rekent erop dat de opleiding de reeds gestarte initiatieven om studenten en werkveld beter bij de 

opleiding te betrekken, verder structureel uitbouwt. Ze signaleert de bereidheid van alumni om deel te nemen aan 

alumnibijeenkomsten en -bevragingen. De opleiding kan van die structurele contacten gebruik maken bij de visie-

ontwikkeling over de finaliteit van de opleiding en de evaluatie van het curriculum.. 
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Oordeel over onderwerp 5, interne kwaliteitszorg: voldoende  

 

 

Op basis van de oordelen over: 

 

facet 5.1, evaluatie resultaten:    goed  

facet 5.2, maatregelen tot verbetering:   goed  

facet 5.3, betrekken van medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld: voldoende  

 

 

is de commissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende generieke kwaliteitswaarborgen 

aanwezig zijn. 
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Onderwerp 6 Resultaten 

 

 

 

Facet 6.1 Gerealiseerd niveau 

 

Beoordelingscriterium: 

- De gerealiseerde eindkwalificaties zijn in overeenstemming met de nagestreefde competenties qua niveau, 

oriëntatie en domeinspecifieke eisen. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De commissie meent dat de opleiding de doelstellingen die zij voor zichzelf heeft bepaald in hoge mate realiseert: 

- een specifieke bacheloropleiding aanbieden die in de eerste plaats gericht is op de beroepspraktijk; 

- de studenten te brengen tot enerzijds een niveau van algemene en specifieke kennis en anderzijds tot 

competenties die nodig zijn voor de zelfstandige uitoefening van taken en functies in de industrie.  

 

Het werkveld is van oordeel dat afgestudeerden snel inzetbaar zijn op de werkvloer. Hiermee zijn zij tijdens hun 

opleiding op verschillende manieren in contact gekomen (bedrijfsbezoeken, stage, GPR, eindwerk). Door de 

goede theoretische basiskennis zijn zij flexibel inzetbaar in verschillende bedrijfssituaties. De afgestudeerden 

hebben volgens het werkveld een analytisch denkvermogen ontwikkeld dat hen in staat stelt op een zelfstandige 

manier diagnoses te stellen en oplossingen te vinden voor een veelheid van problemen. Uit een 

werkveldbevraging (2006-2007) blijkt dat iedereen collega's zou aanraden afgestudeerden van de KATHO in 

dienst te nemen. Een deel van het werkveld oordeelt dat de praktijkgerichtheid achteruitgaat, vooral in het kader 

van taken die dienen te worden uitgevoerd in herstellingswerkplaatsen. De commissie vraagt zich, samen met de 

opleiding en een deel van het werkveld, af of dat wel taken zijn die in eerste instantie aan afgestudeerde 

bachelors moeten worden gegeven. Afgestudeerden van hun kant hebben de ervaring dat die praktijkervaring erg 

afhankelijk is van persoon tot persoon en over het algemeen vlug wordt opgedaan op de werkvloer, juist vanuit de 

brede achtergrond die de opleiding biedt. Hier draagt de attitude om bij te leren veel toe bij, alsmede de reeds ver 

doorgedreven vorm van competentiegericht onderwijs. Een van de beoogde competenties is trouwens de 

technisch–technologische deskundigheid om zich in het beroepsleven te kunnen bijscholen. De flexibiliteit van de 

afgestudeerden blijkt eveneens uit het feit dat zij vlug zijn ingewerkt in voor hen nieuwe domeinen/ Specifieke 

problemen in de sector van trucks en landbouwvoertuigen, die in de opleiding tot nu toe minder expliciet aan bod 

komen, zijn hier een voorbeeld van. Werkveld en alumni zijn het erover eens dat het niveau van de opleiding 

hoog tot zeer hoog is. 

 

De opleiding hecht zeer veel belang aan het tweede semester van het derde trajectjaar, dat via een 

programmahervorming volledig is vrijgemaakt voor projectwerk, eindwerk en stage. De opleiding ziet die periode 

als het sluitstuk van de opleiding waarin alle aspecten van de verworven deskundigheid en competenties aan bod 

komen.De commissie heeft een grote diversiteit aan behandelde onderwerpen vastgesteld en oordeelt dat de 

goed uitgewerkte evaluatieprocedure, waarin wordt gepeild naar de integratie van kennis, vaardigheden en 

attitudes, een waarborg biedt voor de kwaliteit ervan. De eindwerken die de commissie kon inzien, zijn van 

voldoende hoog niveau en de quotering is in overeenstemming hiermee. Het werkveld zelf geeft aan dat vele 

onderwerpen door de bedrijven zijn aangebracht en dus passen in een bedrijfscontext. Een aantal (innovatieve) 

realisaties zijn achteraf in het bedrijfsproces geïntegreerd.  

 

De afgestudeerden vinden werk in een brede waaier van bedrijven en in verschillende functies. De grootste 

tewerkstellingssector is de groep van herstellingswerkplaatsen voor zowel personen- als vrachtwagens. Een 

tweede belangrijke tewerkstellingsector is die van de toeleveringsbedrijven voor de garagesector (gereedschap, 

onderdelen, toestellen en garage-uitrusting in zijn geheel). Vaak evolueren de afgestudeerden van onderhouds- 
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en herstellingstechnicus naar diagnosetechnicus. Afgestudeerden vertelden dat zij, na een inloopperiode waarbij 

zij het specifieke automerk nader leerden kennen, vrij snel kunnen overschaken naar diagnosefuncties. Volgens 

de informatiefolder van de opleiding zou 30% als diagnosetechnicus tewerkgesteld worden. Die functie sluit 

perfect aan bij de professionele bacheloropleiding door het inzicht dat zij hebben gekregen in de processen die in 

een voertuig verlopen. Andere jobs zijn: technisch-administratieve functies (15%), zaakvoerder (10%), 

werkplaatsleider (10%), technisch-commerciële functies (10%), automobielinspectie (10 %), instructeur (5%), 

auto-expert (1%). 5% gaat verder studeren. De opleiding geeft toe dat de aangeduide percentages nader dienen 

te worden onderzocht en bijgesteld op basis van recente tewerkstellingsenquêtes. De commissie meent dat 

dergelijke analyse belangrijke aanwijzingen kan geven voor de oriëntatie van de opleiding in de toekomst.  

 

De opleiding zoekt voortdurend naar nieuwe initiatieven om studenten voor te bereiden op de toekomstige 

werkomgeving. Het onderzoek naar een snuffelstage in tweede of zelfs eerste jaar is hier een voorbeeld van. De 

commissie heeft dan ook vastgesteld dat de studenten goed op de hoogte zijn van tewerkstellingsmogelijkheden 

en dat zij de meerwaarde van de opleiding inzien.  

 

De hogeschool en de opleiding hebben zich tot doel gesteld om iedere student de kans te geven een 

internationale ervaring op te doen. Daarvoor doen ze inspanningen via goede informatie over de 

uitwisselingsmogelijkheden (ook in het kader van ontwikkelingsprogramma's in Burundi), via talenonderwijs en 

sporadisch via het relaas van internationale ervaringen van lectoren of via buitenlandse bedrijfsbezoeken. Toch 

blijft het aantal inkomende en uitgaande studenten en ook de lectorenmobiliteit erg laag. Nooit is er tot op heden 

5% in- of uitgaand verkeer geweest. Het streefdoel om 20% van de studenten een uitwisselingservaring te 

bezorgen tegen 2020 is wellicht niet haalbaar. Er zijn een aantal redenen aan te halen voor de lage 

uitwisselingscijfers: een gelijkaardige professionele bacheloropleiding ontbreekt in het buitenland en daarnaast 

zijn er incidentele redenen van economische of politieke aard en financiële beperkingen. De commissie meent dat 

vooral dient te worden gewerkt aan een cultuur van internationalisering. Tijdens de gesprekken kwamen reeds 

een aantal ideeën naar voor, zoals een internationale coördinator per opleiding met een redelijk taakvolume, een 

verhoging van de lectorenmobiliteit en meer buitenlande studiereizen. De opportuniteiten die het 

expertisecentrum biedt, kunnen bijvoorbeeld worden uitgebuit door er een ‘Intensive Program’ aan te verbinden. 

De opleiding oppert de mogelijkheid om via nieuwe Europese programma's stages in buitenlandse bedrijven uit te 

voeren. De commissie adviseert om sterk in te zetten op ‘internationalisation@home’-activiteiten als springplank 

naar, in een tweede fase, daadwerkelijke uitwisseling. Zij verwacht dat de opleiding de voorgestelde pistes 

onderzoekt en zoveel mogelijk in uitvoering brengt. De ervaring die in de hogeschool aanwezig is vanuit andere 

departementen en opleidingen kan hierbij helpen. 

 

Studenten en alumni menen dat de opleiding voldoet aan de verwachtingen die zij bij de aanvang van de studies 

hadden. Uit de alumnibevraging van academiejaar 2006-2007 blijkt dat het overgrote deel meent dat de opleiding 

goed tot zeer goed aansluit bij de latere tewerkstelling. Opmerkelijk is het groeiende aantal studenten dat wil 

verder studeren. 16% van de afgestudeerde studenten stroomt door naar de masteropleiding Elektromechanica, 

waarvan 70 tot 80% het masterdiploma behalen. Als sterke punten van hun opleiding halen studenten en alumni 

de groei naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid aan en de brede technische basiskennis. Uit het gesprek met 

de studenten kon de commissie vernemen dat bijna iedereen opnieuw dezelfde opleiding aan dezelfde 

hogeschool zou aanvangen.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie adviseert om, vertrekkend vanuit de doelstelling van internationalisering, een dynamiek en 

structurele aanpak te ontwikkelen. Een eerste stap kan erin bestaan om verder te zoeken naar een inventieve 

invulling van ‘internationalisation@home’. 
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Facet 6.2 Onderwijsrendement 

 

Beoordelingscriteria: 

- Voor het onderwijsrendement zijn streefcijfers geformuleerd in vergelijking met relevante andere opleidingen. 

- Het onderwijsrendement voldoet aan deze streefcijfers. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

Vlaanderen heeft geen traditie in het verzamelen van slaagcijfers per studiegebeid en/of opleiding over de jaren 

heen. Uit ervaring blijkt dat de globale slaagcijfers voor generatiestudenten op Vlaams niveau tussen de 45% en 

de 50% liggen. Noch de evolutie over de jaren heen, als de situatie per opleiding of studiegebied worden 

opgevolgd. Daardoor kan de opleiding geen streefcijfers formuleren in vergelijking met relevante andere 

opleidingen. 

 

De opleiding heeft de afgelopen jaren rendementsgegevens in de zin van slaagcijfers verzameld en 

geanalyseerd. Het onderwijsrendement in het eerste jaar bedraagt 64,49%. Dit ligt opmerkelijk hoger dan het 

gemiddelde rendement in professionele bacheloropleidingen in het eerste jaar (48%). Het rendement in het 

tweede jaar (88%) ligt ook hoger dan het algemeen gemiddelde (81%). De opleiding zou volgens de commissie 

aan de hand van een meer doorgedreven onderzoek van de slaagcijfers nader moeten onderzoeken waaraan dat 

ligt. Tijdens de gesprekken kwamen alvast volgende elementen als mogelijke verklaring naar voor: de studenten 

kiezen bewust voor een zeer specifieke opleiding; er is een (te)geringe studiebelasting in eerste twee jaren; de 

opleiding slaagt er wellicht goed in om de belangrijke doelstelling van het eerste jaar, om iedereen op hetzelfde 

niveau te brengen, te bereiken. Wellicht omwille van de goede slaag- en doorstroomcijfers hanteert de opleiding 

geen verdere streefcijfers.  

 

Een aantal studenten vallen nog uit in het derde jaar. De opleiding meent hiervoor een aantal verklaringen te 

kunnen vinden. Vaak gebeurt dit om persoonlijke of familiale redenen of omwille van externe factoren in het 

bedrijf, waardoor het eindwerk of de stage niet tijdig kan worden afgewerkt. Voor die studenten heeft het 

departement recent de mogelijkheid voorzien om via een examenzittijd in januari, volgend op het normale 

afstudeerjaar, het diploma te behalen. Sommige studenten halen het gewenste competentieniveau voor een 

bepaald vak niet, zelfs na meerdere examenpogingen, ondanks het feit dat zij slagen op alle andere 

opleidingsonderdelen. Een belangrijke reden is het uitstelgedrag als gevolg van de flexibilisering. Daardoor wordt 

de studieduur ook verlengd. Deze bedraagt nu 3,5 jaar maar tendeert meer en meer naar vier jaar. Sommige 

studenten hebben intussen werk gevonden en ronden hun studie niet meer af. Andere studenten plannen op 

voorhand een langere studieduur, omdat zij bijvoorbeeld werk en studie combineren. 

 

De commissie meent dat, indien die trend aanhoudt, de opleiding hiervoor in de toekomst voldoende aandacht 

dient te hebben omwille van de negatieve invloed die ervan kan uitgaan op het studierendement. Wellicht moeten 

structurele maatregelen worden getroffen, zoals de uitbreiding van het monitoraat naar het tweede jaar en de 

nadere analyse van het examengebeuren in sommige gevallen. Ook dient te worden onderzocht welke 

mogelijkheden er zijn voor EVC voor werkstudenten en moet er betere begeleiding of zelfs sturing komen voor 

studenten met een persoonlijk deeltraject. 

 

Op basis van exitgesprekken probeert de opleiding probleemgebieden te achterhalen. Daarbij wordt een vaste 

vragenlijst gebruikt om te kunnen vergelijken in de tijd en tussen studenten onderling. De meest voorkomende 

redenen voor vroegtijdige uitval zijn: onderschatten van de studielast, een werkaanbieding, schoolmoeheid, 

verkeerde studiekeuze en slechte examenresultaten. De opleiding wil in de toekomst nader onderzoeken welke 

de kritieke momenten zijn waarop studenten de studie stopzetten.  
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De commissie stelt vast dat er op het moment van het visitatiebezoek een goede verhouding bestond tussen de 

middelen die de opleiding inzet en het aantal (geslaagde) studenten. Door de grote investering die gepland wordt 

voor de bouw van een nieuw autotechnologisch centrum, zou die verhouding uit evenwicht kunnen geraken. De 

commissie adviseert de opleiding om op een creatieve manier aan het werk te gaan om de nieuwe investering zo 

goed mogelijk te laten renderen, bijvoorbeeld door een actie om het aantal studenten te verhogen, door de 

uitbouw van expertisecentra of door het ter beschikking stellen van apparatuur en deskundigheid aan bedrijven of 

andere vormingsinstellingen. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De opleiding dient meer aandacht te besteden aan de uitval in het derde jaar en het niet behalen van het diploma 

omwille van het niet slagen voor opleidingsonderdelen in het tweede jaar. Er is nood aan een betere analyse van 

de slaagcijfers en van de cijfers met betrekking tot de tewerkstelling. 

 

 

 

Oordeel over onderwerp 6, resultaten: voldoende  

 

 

Op basis van de oordelen over: 

 

facet 6.1, gerealiseerd niveau: goed  

facet 6.2, onderwijsrendement: goed  

 

 

is de commissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende generieke kwaliteitswaarborgen 

aanwezig zijn. 
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Globaal oordeel 

 

De visitatiecommissie baseerde haar oordeel en motivering op de volgende bronnen: 

 

- het zelfevaluatierapport van de opleiding en de bijhorende bijlagen,de gevoerde gesprekken met de 

betrokkenen, 

- de documenten ter inzage tijdens het bezoek, 

- de opgevraagde documenten, 

- de reactie van de opleiding op het opleidingsrapport. 

 

 

Op basis van de oordelen over: 

 

onderwerp 1, niveau en oriëntatie:  voldoende  

onderwerp 2, programma:  voldoende  

onderwerp 3, personeel:  voldoende  

onderwerp 4, voorzieningen:  voldoende  

onderwerp 5, interne kwaliteitszorg:  voldoende  

onderwerp 6, resultaten:  voldoende  

 

 

is de commissie van mening dat er voldoende generieke kwaliteitswaarborgen in de opleiding aanwezig zijn. 
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Overzichtstabel van de oordelen 

 

  score facet score onderwerp 

Onderwerp 1: Doelstellingen van de opleiding voldoende  

Facet 1.1: Niveau en oriëntatie goed   

Facet 1.2: Domeinspecifieke eisen goed  

Onderwerp 2: Programma voldoende  

Facet 2.1: Relatie doelstelling en inhoud voldoende   

Facet 2.2: Eisen professionele en academische gerichtheid goed  

Facet 2.3: Samenhang goed  

Facet 2.4: Studieomvang OK  

Facet 2.5 Studietijd voldoende  

Facet 2.6: Afstemming vormgeving en inhoud goed  

Facet 2.7: Beoordeling en toetsing goed  

Facet 2.8: Masterproef niet van toepassing  

Facet 2.9: Toelatingsvoorwaarden goed  

Onderwerp 3: Inzet van personeel voldoende  

Facet 3.1: Kwaliteit personeel goed   

Facet 3.2: Eisen professionele gerichtheid goed  

Facet 3.3: Kwantiteit personeel goed  

Onderwerp 4: Voorzieningen voldoende  

Facet 4.1: Materiële voorzieningen voldoende   

Facet 4.2: Studiebegeleiding goed 

Onderwerp 5: Interne kwaliteitszorg voldoende  

Facet 5.1: Evaluatie resultaten goed   

Facet 5.2: Maatregelen tot verbetering goed  

Facet 5.3: Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en 

beroepenveld 

voldoende  

Onderwerp 6: Resultaten voldoende  

Facet 6.1: Gerealiseerd niveau goed    

Facet 6.2: Onderwijsrendement goed  

 

 

De oordelen zijn van toepassing voor: 

 

KATHO  Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen 

professionele bachelor in de Autotechnologie  
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bijlage 1 Curriculum vitae van de commissieleden 

 

 

Ank Naerebout  

haalde in 1992 het doctoraal examen Nederlandse taal- en letterkunde aan de Katholieke Universiteit van 

Nijmegen. Na een korte loopbaan als docente Nederlands in het middelbaar onderwijs en 

onderzoeksmedewerker aan de Katholieke Universiteit Nijmegen heeft ze sinds 1994 haar ervaring in de 

automobielsector opgebouwd als directeur en eigenaar van een autobedrijf. Ze was zeer actief bij BOVAG: 

als lid en voorzitter van de Onderwijscommissie en als lid in de Sociale Commissie en het hoofdbestuur. Ze 

was voorzitter van de Stichting OOMT (Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Motorvoertuigen- en 

Tweewielerbedrijven) en van de Stichting BeVam (Kenniscentrum Mobiliteitsbranche Innovam). Vandaag 

maakt zij nog steeds deel uit van de RAC Regionale Advies Commissie (overlegorgaan 

Onderwijs/Bedrijfsleven/Kenniscentrum). 

 

 

Eric Van den Bulck  

is burgerlijk elektrotechnisch werktuigkundig ingenieur – mechanica (K.U.Leuven, 1980) en behaalde in 1987 

een Ph.D. Mechanical Engineering aan de Universiteit van Wisconsin – Madison USA. Hij is thans hoogleraar 

aan het departement Werktuigkunde van de K.U.Leuven. Hij is in dit departement lid van de permanente 

onderwijscommissie en tevens uitwisselingsverantwoordelijke.  

 

 

Paul Van Hauwermeiren  

is doctor in de wijsbegeerte en letteren (Germaanse filologie, 1972, K.U.Leuven) en haalde het Certificaat 

van specialisatie in de psycholinguïstiek (1973, K.U.Leuven). Hij was van 1995 tot 2001 Algemeen directeur 

van de Mercatorhogeschool en daarvoor achtereenvolgens docent, hoogleraar en directeur van de 

Hogeschool voor Vertalers en Tolken van de Provincie Oost-Vlaanderen. Hij was in 1997 medevoorzitter van 

de werkgroep beroepsprofiel van de vertaalkundige en van 1996 tot 2000 lid van de Raad voor Nederlandse 

Taal en Letteren van de Nederlandse Taalunie. Van 2004 tot 2009 was hij voorzitter van de Validerende 

Instantie EVC Associatie Universiteit Gent. 

 

 

Peter Van Laer  

is industrieel ingenieur Electro-mechanica en sinds 2007 Area manager bij Plakoni engineering. Voordien 

was hij consultant Automotive bij Agoria Automotive Brussel, Business Unit Manager bij Case New Holland 

Antwerpen en Planungsleiter Rohbau bij Volkswagen Vorst. 
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bijlage 2 onafhankelijkheidsverklaringen van de commissieleden 
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bijlage 3 bezoekschema 

 

 

Dag 1 

08.30 - 12.30 voorbereidende vergadering en inzage werkdocumenten 

12.30 - 13.30 lunch voor de commissie 

13.30 - 14.00 intern overleg en inzage documenten 

14.00 - 14.30 kennismaking met de algemeen directeur, het departementshoofd 

14.30 - 16.00 opleidingsverantwoordelijken, opstellers ZER en een student betrokken bij het onderwijskundig 

overleg (onder meer bespreking referentiekader) 

16.00 - 16.15 intern werkoverleg 

16.15 - 17.00 kwaliteitsverantwoordelijke(n) en verantwoordelijke(n) onderwijsontwikkeling (van de opleiding, 

het departement en/of de hogeschool) 

17.00 - 17.30 intern overleg 

17.30 - 18.30 informeel ontmoetingsmoment  

19.00 avondmaal voor de commissie 

 

 

Dag 2 

08.30 - 09.00 intern werkoverleg 

09.00 - 09.30 verantwoordelijke internationalisering (van de opleiding, het departement en/of de hogeschool) 

09.30 - 09.45 intern werkoverleg 

09.45 - 10.30 studenten eerste jaar en tweede jaar (max. 10 representatief samengesteld uit de verschillende 

afstudeerrichtingen, inclusief de studentenvertegenwoordigers) 

10.30 - 10.45 intern werkoverleg 

10.45 - 11.30 studenten derde jaar (max. 10 representatief samengesteld uit de verschillende 

afstudeerrichtingen, inclusief de studentenvertegenwoordigers) 

11.30 - 11.45 intern werkoverleg 

11.45 - 12.30 docenten algemene vakken (max. 10 representatief samengesteld, inclusief de personen 

betrokken bij onderwijskundig en/of beleidsoverleg) 

12.30 - 13.30 lunch voor de commissie 

13.30 - 15.00 bezoek lokalen 

15.00 - 15.30 intern overleg en inzage werkdocumenten 

15.30 - 16.15 docenten specialisatievakken (max. 10 representatief samengesteld uit de verschillende 

afstudeerrichtingen, inclusief de personen betrokken bij onderwijskundig en/of beleidsoverleg) 

16.15 - 16.45 intern overleg en inzage werkdocumenten 

16.45 - 17.30 vertegenwoordigers werkveld (max. 10, gedifferentieerd samengesteld volgens de 

afstudeerrichtingen, personen die afgestudeerden in dienst hebben of fungeren als 

stagementoren en die niet ingeschakeld zijn in het opleidingsprogramma) 

17.30 - 18.15 afgestudeerden (max. 10 uit de drie laatste afstudeerjaren, representatief samengesteld uit de 

afstudeerrichtingen) 

18.15 - 19.00 intern overleg 

19.00 avondmaal voor de commissie 

 

 

Dag 3 

08.30 - 09.00 intern werkoverleg 

09.00 - 09.30 administratief-technisch personeel 

09.30 - 10.15  ombudsperso(o)n(en), verantwoordelijken studieadvies en –begeleiding 

10.15 - 10.30 intern werkoverleg 

10.30 - 11.15 begeleiders stage- en eindwerken (max. 10, representatief samengesteld uit de 

afstudeerrichtingen) 

11.15 - 12.15 vrij spreekuur 
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12.15 - 12.30 intern werkoverleg 

12.30 - 13.30 lunch voor de commissie 

13.30 - 14.00 opleidingsverantwoordelijke(n) 

14.00 - 15.00 voorbereiding mondelinge rapportering 

17.00 mondelinge rapportering 
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bijlage 4 erkenningscommissie 
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bijlage 5 lijst van afkortingen en letterwoorden 

 

 

ASO Algemeen secundair onderwijs 

ATP Administratief en technisch personeel 

AUHA Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen 

AVT Audiovisuele technieken 

BAMA Bachelor Master 

BENE Business Education Network in Europe 

BSC methodiek van de ‘balanced scorecard’ 

BSO beroepssecundair onderwijs 

BZL Begeleid Zelfstandig Leren 

DCO departementale commissie Onderwijskwaliteitszorg 

DOC departementaal onderhandelingscomité 

dOKp departementaal onderwijs- en kwaliteitsplan 

ECTS European Credit Transfer System 

Educam kennis- en opleidingscentrum van en voor de autosector en de 

metaalaanverwante sectoren. 

EFQM European Foundation for Quality Management 

EQF European Qualifications Framework 

Erasmus uitwisselingsprogramma voor studenten in het hoger onderwijs, onderdeel van 

het Project Socrates van de Europese commissie 

Euregio grensoverschrijdend samenwerkingsverband van gebieden die liggen in de 

Europese Unie. 

EVC elders verworven competenties 

EVK eerder verworven kwalificaties 

FEBIAC Belgische federatie van de auto- en tweewielerindustrie 

Febiac Belgische federatie van de auto- en tweewielerindustrie 

Federauto Belgische Confederatie van de Autohandel en reparatie en van de aanverwante 

Sectoren 

GON Geïntegreerd Onderwijs 
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HOC Hogeschool onderhandelingscomité 

HRM Human Resources Management 

ict internet- en communicatietechnologie 

K.U.Leuven Katholieke Universiteit Leuven 

KaHoSL Katholieke Hogeschool Sint-Lieven 

KATHO Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen 

KdG Karel de Grote-Hogeschool 

KHBO Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende 

KHLEU Katholieke Hogeschool Leuven 

KULAK K.U.Leuven Campus Kortrijk 

LED Laagdrempelige expertise- en dienstverleningscentrum 

LESSIUS Lessius Hogeschool 

METIS Systeem voor studietijdmetingen, ontwikkeld door de K.U.Leuven 

NVAO Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie 

OER onderwijs en examenreglement 

OO onderwijsontwikkeling 

OP onderwijzend personeel 

PDCA letterwoord voor: ‘Plan Do Check Act’ 

PDT persoonlijk deeltraject 

PDT probleemgestuurd onderwijs 

POC permanente onderwijscommissie 

PROZA Projectgroep Zelfevalautie (een instrument van kwaliteitszorg, kwaliteitsmeting; 

bevragingssysteem) 

PWO projectmatig wetenschappelijk onderzoek 

SERV Sociaaleconomische Raad van Vlaanderen 

SID-in studie- informatiedagen 

SOVO Sociale Voorzieningen, bijvoorbeeld SOVOArte, de dienst voor sociale 

voorzieningen van De Artevelde Hogeschool 

SWOT letterwoord, duid op een system waarbij “Strengths”, “Weaknesses”, 

“Opportunities” en “Threats” in de organisatie worden geanalyseerd 
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Tetra Technologietransfer, onderzoeksfonds van IWT voor hogescholen 

Toledo Digitale leeromgeving 

TRIS Transnationale Institutionale Samenwerking (een Instrument van kwaliteitszorg) 

TSO Technisch secundair onderwijs 

UA Universiteit Antwerpen 

VAB Vlaamse Automobilistenbond 

VKW Vereniging van Christelijke werkgevers 

VLHORA Vlaamse Hogescholenraad 

VLIR Vlaamse Interuniversitaire Raad 

VLOR Vlaamse Onderwijsraad 

VTE voltijds equivalenten 

VTO werkgroep Vorming, Training en Opleiding 

WENK, Wenk, W&K Hogeschool voor Wetenschap & Kunst 

WOPST Waardering OnderwijsProcessen Studenten  

ZER zelfevaluatierapport 
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